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บทคดัย่อ 

 

 การศกึษาค้นคว้าอสิระนี้ มวีตัถุประสงค์เพื่อประเมนิประสทิธผิลการปฏบิตัิงานของผู้
ตรวจสอบภายใน บรษิัท เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) ในมุมมองผู้รบัตรวจ ตาม
เกณฑม์าตรฐานสากลการปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน  และศกึษาเปรยีบเทยีบระดบั
ความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธผิลการปฏบิตัิงานของผู้ตรวจสอบภายใน ระหว่างผู้บรหิารและ
ผูป้ฏบิตังิาน  การศกึษาเป็นการวจิยัเชงิส ารวจโดยใชแ้บบสอบถามความคดิเหน็จากผู้รบัตรวจ 
7 หน่วยงาน ประกอบดว้ย ฝ่ายบญัช ีฝ่ายการเงนิและสนิเชื่อ ฝ่ายงานวจิยัและพฒันา ฝ่ายขาย 
ฝา่ยการตลาด ฝา่ยจดัซือ้และพสัดุ และฝา่ยบุคคล จ านวน 94 คน 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุมากกว่า 35-50 ปี มกีารศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี
ระยะเวลาในการท างานเฉลีย่ 16 ปีขึน้ไป ผลการศกึษาพบว่าผู้รบัตรวจส่วนใหญ่มคีวามเขา้ใจ
บทบาทหน้าทีข่องผูต้รวจสอบภายใน  มคีวามเหน็ว่างานตรวจสอบภายในสามารถสรา้งคุณค่า
ใหก้บัองคก์ารไดม้ากทีสุ่ด ผูต้รวจสอบภายในมจีรยิธรรมและคุณสมบตัเิหมาะสม มคีวามรูค้วาม
เชี่ยวชาญและทกัษะการท างานในระดบัมาก และมกีารปฏบิตังิานเป็นไปตามมาตรฐานสากล
การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน อย่างไรก็ตามจุดอ่อนด้านคุณสมบัติคือ
ความสามารถในการสื่อสารและการตอบข้อหารือประเด็นที่ตรวจพบอย่างมีประสิทธิผล 
ตลอดจนการตดิตามผลการตรวจสอบอยา่งเป็นระบบ  ผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตัิงานมคีวามคดิเหน็ที่
แตกต่างกนัอย่างเป็นนัยส าคญัคอืเรื่องคุณสมบตัิของผู้ตรวจสอบภายใน การปฏบิตังิานตาม
มาตรฐานด้านการวางแผนงานและการติดตามผล เนื่องจากผู้ตรวจสอบภายในจะประชุมเปิด



 จ 

งานตรวจกบัผูบ้รหิารและระดบัหวัหน้างาน ดงันัน้ผูป้ฏบิตังิานอาจไมท่ราบว่าผูต้รวจสอบภายใน

ไดม้กีารวางแผนการตรวจสอบอยา่งไร และผูต้รวจสอบภายในมกีารตดิตามผลการตรวจสอบกบั

ผู้บรหิารและระดบัหวัหน้างาน ท าให้ผู้ปฏบิตังิานบางส่วนอาจไม่ทราบว่าผู้ตรวจสอบภายในมี

การตดิตามผลความคบืหน้าในการแกไ้ขปรบัปรงุการปฏบิตังิานตามรายงานผลการตรวจสอบ ผู้

ตรวจสอบภายในควรมกีารสื่อสารกบัผูร้บัตรวจใหม้คีวามเขา้ใจทีถู่กต้องเกี่ยวกบับทบาทหน้าที่

ของผู้ตรวจสอบภายใน วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ การประสานงานเพื่อหาข้อยุติหรอื

อธบิายขอ้ทกัท้วงของผู้รบัตรวจโดยทนัท ีเพื่อใหก้ารปฏบิตังิานตรวจสอบภายในมปีระสทิธผิล 

สรา้งคุณค่าใหอ้งคก์ารไดด้ยีิง่ขึน้ 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 การศกึษาคน้ควา้อสิระฉบบันี้ส าเรจ็ไดด้ว้ยความอนุเคราะหข์องบุคคลหลายท่าน ซึง่ไมอ่าจจะ
น ามากล่าวไดท้ัง้หมด ซึง่ผูม้พีระคุณท่านแรกทีผู่ศ้กึษาใครข่อกราบพระคุณคอื อาจารย ์ดร.พรสริ ิปณุ
เกษม อาจารยท์ีป่รกึษาการศกึษาคน้ควา้อสิระ ทีไ่ดใ้หค้วามกรณุาแนะน าตรวจทาน และแกไ้ข
ขอ้บกพรอ่งต่างๆ ดว้ยความเอาใจใส่ทุกขัน้ตอน เพื่อใหก้ารเขยีนรายงานคน้ควา้อสิระฉบบันี้สมบรูณ์
ทีสุ่ด ท่านต่อมา คอื อาจารย ์ดร.จริา แยม้มศีร ีและรองศาตราจารย ์ศริโิสภาคย ์บูรพาเดชะ ทีใ่ห้
ค าแนะน าตรวจทาน และแก้ไขขอ้บกพรอ่งต่างๆ ผูศ้กึษาใครข่อกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงู ไว ้ณ 
โอกาสน้ี 
 ขอขอบคุณบรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) ทีเ่ป็นแหล่งรวบรวมขอ้มลูเพื่อใชใ้น
การท าวจิยั รวมถงึขอบคุณเพื่อนพนกังานทีใ่หค้วามรว่มมอืในการตอบแบบสอบถาม 
 ขอขอบคุณคุณเฉลมิชนม ์กุลฑลวรรณ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ส านกัตรวจสอบภายใน บรษิทั 
เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน)  ทีไ่ดใ้หค้วามช่วยเหลอืตลอดเวลาทีศ่กึษาอยู ่และพี่ๆ  เพื่อน
นกัศกึษาปรญิญาทุกท่าน ทีไ่ดใ้หก้ าลงัใจและความช่วยเหลอืในการท าการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง
ตลอดมา 
 ขอขอบคุณ บดิา มารดา และครอบครวัของผูเ้ขยีนทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัในความส าเรจ็ทีไ่ดใ้หค้วาม
ช่วยเหลอืสนบัสนุนและใหก้ าลงัใจ ตลอดมา ทา้ยสุดนี้ หากงานวจิยันี้มคีวามดแีละประโยชน์ทีจ่ากการ
การศกึษาคน้ควา้ ขอมอบใหแ้ก่ผูม้พีระคุณทุกท่าน หากมขีอ้บกพรอ่งประการใดผูว้จิยัขอน้อมรบัไวแ้ต่
เพยีงผูเ้ดยีว 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 

ในศตวรรษที่ 21 สภาพแวดล้อมต่างๆ ทัง้ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมอืงมีการ
เปลีย่นแปลงอยูต่ลอด รวมถงึธุรกจิในปจัจบุนัมกีารแขง่ขนัทีร่นุแรงท าใหก้ารบรหิารองคก์รธุรกจิ
มคีวามเสีย่งต่างๆเกดิขึน้ ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงทีเ่กดิขึน้จากภายในองค์กรทีส่ามารถควบคุม
ได้ เช่น สถานที่ท างานไม่ปลอดภยั ระบบบญัชทีี่ไม่น่าเชื่อถอื วฒันธรรมองค์กรไม่เอื้อต่อการ
สร้างประสิทธิภาพการท างาน การฝึกอบรมพนักงานที่ไม่เพียงพอ ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์และความเสีย่งภายนอกองคก์รซึง่ควบคุมไม่ได ้เช่น การเปลีย่นแปลงในกฎหมาย 
การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ กระแสโลกาภวิตัน์ เสถยีรภาพทางการเมอืง การเปลีย่นแปลง
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค กระแสสงัคม สิง่แวดลอ้ม  การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ีความเสีย่ง
ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อองคก์รอย่างรา้ยแรงถงึขัน้ต้องปิดกจิการ ดงันัน้ งานการตรวจสอบ
ภายในจงึมคีวามส าคญัทัง้ในเรื่องการบรหิารความเสี่ยง ช่วยเพิม่คุณค่าให้กบัองค์กร  สร้าง
ความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูม้สี่วนไดเ้สยี  สนบัสนุนการปฏบิตัหิน้าทีข่องฝ่ายบรหิาร  และมคีวามส าคญั
อย่างยิง่กบัการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร ทัง้นี้เนื่องจากการบรหิารงานในองค์กร มคีวาม
เสีย่งเป็นอุปสรรคทีจ่ะท าใหไ้มส่ามารถบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร   

ผู้ตรวจสอบภายในมบีทบาทส าคญัเปรยีบเสมอืนเป็นที่ปรกึษาของผู้บรหิารในการให้
ความเชื่อมัน่ และให้ค าปรกึษา เพื่อสรา้งมูลค่าให้กบัองค์กร  ช่วยวเิคราะห์ความเสี่ยงและลด
ความเสี่ยงต่างๆที่จะก่อให้เกดิความเสยีหายกบัองค์กรหรอืจดัการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ผูบ้รหิารยอมรบัได้โดยมตี้นทุนการจดัการความเสี่ยงทีคุ่ ้มค่าเมื่อเทยีบกบัผลประโยชน์ที่ได้รบั 
รวมถึงสร้างประสิทธิภาพและประสิทธผิลของการด าเนินงานและสร้างภาพลกัษณ์ที่ดใีห้กับ
องค์กร จดัให้มรีะบบการควบคุมภายในที่ด ีโดยต้องเข้าใจถงึลกัษณะของธุรกจิท าให้สามารถ
ทราบถงึความเสีย่งทีอ่งคก์รต้องเผชญิ และสามารถตอบสนองความคาดหวงัของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบรษิทั ฝา่ยบรหิาร ผูถ้อืหุน้ ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี และสงัคม 
 การปฏบิตังิานตรวจสอบภายในใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลสูงสุดนัน้ ส่วนหนึ่ง
ขึน้อยูก่บัฝ่ายบรหิารทีจ่ะเหน็ความส าคญัของงานตรวจสอบภายในการส่งเสรมิและสนับสนุนให้
ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏบิตังิานได้อย่างเหมาะสมทัง้ในเรื่องอตัราก าลงัคน งบประมาณ 
เครือ่งมอืและอุปกรณ์ต่างๆทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิาน  การมอบหมายงานทีเ่หมาะสมกบัหน้าทีค่วาม
รับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายใน การพิจารณาความดีความชอบ รวมทั ้งการท า
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ให้หน่วยงานที่อยู่ในความรบัผิดชอบและพนักงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมอื มทีศันคติที่ดี
ยอมรบัผูต้รวจสอบภายใน และการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูต้รวจสอบภายใน 
 นอกจากนี้การปฏบิตังิานตรวจสอบภายในยงัเป็นส่วนหนึ่งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการก ากบัดูแล
กิจการที่ดีซึ่งการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในถือเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใส ผู้
ตรวจสอบภายในจะต้องมคีวามเป็นอสิระและเป็นกลางที่จะประเมนิผลงานของแต่ละหน่วยงาน
อย่างเที่ยงธรรม  ผู้ตรวจสอบจะต้องมคีุณสมบตัทิี่ส าคญั ได้แก่ ปฏบิตังิานด้วยความซื่อสตัย ์
สุจรติ มคีวามเทีย่งธรรม เกบ็รกัษาความลบัทีไ่ดจ้ากการปฏบิตังิาน และมคีวามรูค้วามสามารถ
ในการปฏบิตังิาน มคีวามรูค้วามเชี่ยวชาญและมคีวามเขา้ใจในตวัธุรกจิ มคีวามช านาญในเชงิ
วชิาการมาตรฐานวชิาชพีตรวจสอบภายใน ปฏบิตัติามตามหลกัจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบ
ภายใน และสามารถให้ข้อเสนอแนะที่มคีุณภาพต่อผู้บรหิารเพื่อให้ผู้บรหิารมัน่ใจว่าสามารถ
บรรลุวตัถุประสงคต์ามทีต่ ัง้ไว ้
 
 มาตรฐานสากลการปฏิบติังานวิชาชีพตรวจสอบภายใน (2554) อธบิายไวว้่า การ
ตรวจสอบภายใน คอื กจิกรรมการใหค้วามเชื่อมัน่และการใหค้ าปรกึษาอย่างเทีย่งธรรมและเป็น
อสิระ เพื่อเพิม่คุณค่าและปรบัปรงุการด าเนินงานขององคก์ร การตรวจสอบภายในช่วยใหอ้งคก์ร
บรรลุวตัถุประสงค์ดว้ยการประเมนิและปรบัปรุงประสทิธผิลของกระบวนการบรหิารความเสีย่ง 
การควบคุม และการก ากบัดแูลอยา่งเป็นระบบและเป็นระเบยีบ 
 
 มาตรฐานสากลการปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน แบ่งเนื้อหามาตรฐาน
ออกเป็น 
 มาตรฐานด้านคณุสมบติั (Attribute Standards) ประกอบดว้ยวตัถุประสงค ์อ านาจ
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในงานตรวจสอบภายใน ความเป็นอสิระและความเทีย่งธรรม ความ
เชีย่วชาญและความระมดัระวงัเยีย่งวชิาชพี  
 มาตรฐานการปฏิบติังาน  (Performance Standards) ประกอบดว้ย 
การจดัการกิจการการตรวจสอบภายใน ลกัษณะของงานตรวจสอบภายใน การบรหิารความ
เสี่ยง การควบคุม และกระบวนการก ากับดูแล การวางแผนภารกิจ การปฏิบตัิภารกิจ การ
รายงานผล การตดิตามผลการตรวจสอบ การยอมรบัความเสีย่งของฝา่ยจดัการ  
 
 ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน เป็นเกณฑก์ารวดัมาตรฐานในการปฏบิตังิาน
และการตรวจสอบ ซึ่งมคีวามหมายว่า ผลที่เกิดจากการบรหิารว่าการด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ฝ่ายบริหารได้ก าหนดไว้หรือไม่ ความมีประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน
ครอบคลุม 5 เรือ่ง ประกอบดว้ย  
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 1.  การดแูลระบบควบคุมภายในใหม้คีวามน่าเชื่อถอื เมือ่มกีารตรวจสอบภายใน องคก์ร
จะเกดิการก ากบัดูแล เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการพจิารณาจุดบกพร่องขององค์กร
จากความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งหลกัการก ากับดูแลได้กล่าวว่านโยบายเกี่ยวกับการดูแล
องค์กรจะต้องครอบคลุมในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส การควบคุมและบรหิาร
ความเสีย่ง และจรยิธรรมทางธุรกจิ 
 2.  การดแูลใหป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดและกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง การตรวจสอบภาย 
ในจะช่วยส่งเสรมิให้เกดิการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีโดยจะต้องปฏบิตัติามขอ้ก าหนดขององค์กร 
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เมื่อองค์กรปฏบิตัติามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายแล้วจะถือได้ว่า
องคก์รนัน้มธีรรมาภบิาล 
 3.  การเกดิความรบัผดิชอบและรายงานตามหน้าทีร่บัผดิชอบ เมือ่เกดิการตรวจ 
สอบภายในในองค์กรท าใหพ้นักงานปฏบิตัหิน้าที่ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ คอื ปฏบิตัหิน้าทีโ่ดย
ไม่ละเลย ไม่หละหลวมในการปฏบิตังิาน ท าให้มกีารรายงานผลการปฏบิตังิานตามความเป็น
จรงิ รวมถงึหน่วยงานการตรวจสอบภายในมสี่วนผลกัดนัและดูแลให้การมอบหมายหน้าทีต่าม
ความรบัผดิชอบเป็นไปตามที่องค์กรก าหนดไว้ในแต่ละหน่วยงาน ตลอดจนมสี่วนผลกัดนัให้
โครงสรา้งองคก์รเป็นไปอยา่งเหมาะสม ซึง่สามารถปรบัเปลีย่นใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ 
 4.  การใหส้ญัญาณเตอืนภยัล่วงหน้า สญัญาณเตอืนภยัหรอืสญัญาณบอกเหตุเป็นสิง่ทีผู่้
ตรวจสอบภายในมหีน้าทีจ่ะตอ้งตรวจสอบใหพ้บก่อนเกดิผลเสยีหายต่อองคก์ร 
 5.  ความมปีระสทิธผิลในภาพรวม เป็นความมปีระสทิธผิลของการปฏบิตังิานของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในเกี่ยวกบัการปฏบิตัิหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายให้ส าเรจ็ และบรรลุ
วตัถุประสงคข์องการตรวจสอบภายในตลอดจนปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามแผนการตรวจสอบ โดย
มตีวัชีว้ดัความส าเรจ็ถงึประสทิธผิล 
 
 ลกัษณะธรุกิจขององคก์ร 
 บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจ ากดั เมื่อวนัที ่
17 มกราคม 2521 ในนาม "บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ จ ากัด" ด้วยทุนจดทะเบียน
เริม่แรก 5 ล้านบาท โดยเริม่ต้นด้วยธุรกจิอาหารสตัว์บกและการเลี้ยงสตัว์บกในประเทศไทย 
ต่อมาในเดอืนธนัวาคม 2530 บรษิทัไดร้บัอนุญาตใหน้ าหุน้สามญัเขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใต้ชื่อย่อหลกัทรพัยว์่า "CPF" หลงัจากนัน้
บรษิทัไดข้ยายเขา้สู่ธุรกจิเลีย้งกุ้งครบวงจรในปี 2531 และแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดัใน
เดอืนมกราคม 2537 ในปี 2541 ซพีเีอฟไดเ้ขา้ซือ้บรษิทัทีด่ าเนินธุรกจิเกษตรอุตสาหกรรมดา้น
การเลีย้งสตัว ์และการแปรรปูเนื้อสตัวข์องเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์เขา้มาอยู่ภายใต้การบรหิารงาน
ของซพีเีอฟ โดยไดด้ าเนินการเสรจ็สมบูรณ์ในช่วงต้นปี 2542 ซพีเีอฟไดเ้ปลีย่นชื่อเป็น "บรษิทั 
เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั(มหาชน)" พรอ้มประกาศวสิยัทศัน์ความต้องการเป็น "ครวัของ
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โลก" (Kitchen of the World) ทีม่กีารด าเนินธุรกจิเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรเพื่อผลิตสนิคา้
เนื้อสตัว ์และสนิคา้อาหารคุณภาพใหแ้ก่ผูบ้รโิภคทัว่โลก หลงัจากนัน้บรษิทัไดม้กีารขยายธุรกจิ
ไปลงทุนในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และในปี 2548 ได้ร่วมใช้ตราสนิค้า "CP" กับสนิค้า
เนื้อสตัว์แปรรูปพื้นฐาน พรอ้มกบัการเริม่ธุรกจิการผลติสนิคา้อาหารพรอ้มรบัประทาน ภายใต้
ตราสนิค้าดงักล่าวออกจ าหน่ายในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ รวมถึงการขยายช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายสนิคา้ของบรษิทัในรปูแบบธุรกจิคา้ปลกีสนิคา้อาหาร และรา้นอาหาร 
 ธุรกิจของบรษิทัสามารถจ าแนกออกเป็น 4 ประเภทหลกั คอื (1) ธุรกิจอาหารสตัว ์
(Feed) ไดแ้ก่ การผลติและจ าหน่ายอาหารสตัว ์(2) ธุรกจิเลีย้งสตัว ์(Farm) ไดแ้ก่ การเพาะพนัธุ์
สตัว์ การเลี้ยงสตัว์เพื่อการค้า และการแปรรูปเนื้อสตัว์ข ัน้พื้นฐาน (3) ธุรกจิอาหาร (Food) 
ไดแ้ก่ การผลติเนื้อสตัวแ์ปรรปูกึง่ปรงุสุกและปรงุสุก และการผลติสนิคา้อาหารพรอ้มรบัประทาน
ภายใตต้ราสนิคา้ CP และตราสนิคา้ของลกูคา้ เพื่อจ าหน่ายในประเทศและส่งออกและ (4) ธุรกจิ
คา้ปลกีและรา้นอาหาร (Retail and Food Outlets) ได้แก่ การขายช่องทางการจดัจ าหน่าย
ผลติภณัฑข์องบรษิทัในรปูแบบรา้นคา้ปลกีและรา้นอาหารโดยกจิการของบรษิทั เจรญิโภคภณัฑ์
อาหาร จ ากดั (มหาชน) แบ่งออกเป็นกจิการในประเทศและต่างประเทศ ดงันี้ 
 1.  กจิการในประเทศไทย (Local Operations)  เป็นการประกอบธุรกจิเกษตร
อุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรเพื่อจ าหน่ายในประเทศ และเพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์
เนื้อสตัว์ เนื้อสตัว์แปรรูป และอาหารพรอ้มรบัประทานภายใต้ตราสนิค้าของบรษิทัตราสนิค้า 
"CP" และตราสนิค้าของลูกค้า ไปจ าหน่ายครอบคลุมประมาณ 40 ประเทศ ใน 5 ทวปีทัว่โลก 
การด าเนินธุรกิจของบรษิัทในประเทศไทยครอบคลุมประเภทของสตัว์บกและสตัว์น ้า โดยมี
ประเภทสตัวห์ลกั ไดแ้ก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข ่เป็ด กุง้ และปลา ซึง่มกีระบวนการผลติครบวงจรเริม่
ตัง้แต่การผลติอาหารสตัว์ การเพาะพนัธุ์สตัว์ การเลี้ยงสตัว์เพื่อการค้า การแปรูปเนื้อสตัว์ข ัน้
พืน้ฐาน การผลติสนิคา้เนื้อสตัวแ์ปรรปูกึง่ปรงุสุกและปรุงสุก การผลติผลติภณัฑอ์าหารส าเรจ็รปู
หรอืผลติภณัฑอ์าหารพรอ้มรบัประทาน รวมถงึการด าเนินธุรกจิคา้ปลกีและรา้นอาหาร 
 2.  กจิการต่างประเทศ (International operations)  เป็นการประกอบธุรกจิเกษตร
อุตสาหกรรมและอาหารในต่างประเทศรวม 13 ประเทศ ซึง่ด าเนินการโดยบรษิทัย่อยในประเทศ
จนี เวยีดนาม ตุรกี อินเดยี มาเลเซยี องักฤษ ลาว รสัเซยี ฟิลปิปินส์ ไต้หวนั เบลเยีย่ม และ
แทนซาเนีย และโดยบรษิทัร่วมในประเทศกมัพูชา บรษิทัขยายฐานการผลติไปตางประเทศโดย
มคีวามมุ่งมัน่ที่จะน าความเชี่ยวชาญในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมอาหารแบบครบวงจรและ
เทคโนโลยทีีท่นัสมยัของกจิการประเทศไทยไปประยุกต์ใชใ้นประเทศทีม่ศีกัยภาพในการพฒันา
มาตรฐานการเลีย้งสตัวแ์ละพฒันาประสทิธภิาพธุรกจิเกษตรอุตสาหกรรมเชงิพาณิชย ์
 บรษิัทเจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) มงีานด้านการตรวจสอบภายใน เป็น
หน่วยงานในสนับสนุนการปฏิบตัิงาน มจี านวนผู้ตรวจสอบภายในทัง้สิ้น 31 คน พร้อมทัง้มี
คณะกรรมการตรวจสอบดูแลงานดา้นการตรวจสอบภายใน  อย่างไรกด็ถีงึแมว้่าการปฏบิตังิาน
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ตรวจสอบภายในจะมมีาตรฐานสากลการปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน ( International 
standards for the professional practice of internal auditing) เป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน 
แต่ไมอ่าจยนืยนัไดว้่าผลการตรวจสอบของฝา่ยตรวจสอบภายในจะมปีระสทิธผิลตามเป้าหมายที่
ก าหนดหรอืไม ่เน่ืองจากยงัมปีจัจยัส าคญัอื่นๆ อกี เช่น คุณสมบตัขิองผูต้รวจสอบภายในจะต้อง
ปฏบิตังิานดว้ยความซื่อสตัย ์สุจรติมคีวามเทีย่งธรรม เกบ็รกัษาความลบัทีไ่ดจ้ากการปฏบิตังิาน
และมคีวามรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิานตามหลกัจรรยาบรรณของผูต้รวจสอบภายในรวมทัง้
ต้องมคีวามเป็นอสิระ ไม่ถูกแทรกแซงจากฝ่ายบรหิาร   การประเมนิประสทิธผิลการปฏบิตังิาน
ด้านการตรวจสอบภายในของส านักตรวจสอบภายในบรษิัท เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จ ากัด 
(มหาชน) ยงัไม่เคยมกีารจดัท ามาก่อน ผู้บรหิารในต าแหน่งระดบัต่างๆ ให้ความสนใจในการ
ประเมนิประสทิธผิลงานตรวจสอบภายในทีแ่ตกต่างกนั  และเพื่อต้อนรบัการเปิดประชาคมธุรกจิ
ของบรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร  จ ากดั (มหาชน) ไดข้ยายตวัทางธุรกจิเพิม่ขึน้ทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ หน่วยงานตรวจสอบภายในจงึมบีทบาทส าคญัทีช่่วยใหอ้งคก์รมกีารด าเนินงาน
อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล มกีารควบคุมภายในที่ด ีและหากหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในมปีระสทิธผิลในการปฏบิตังิานกจ็ะสามารถช่วยใหอ้งคก์รสามารถบรรลุวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้
ไว้ แต่หากหน่วยงานตรวจสอบภายในไม่มปีระสทิธผิลในการปฏบิตังิานตรวจสอบ จะส่งผลให้
องคก์รขาดการควบคุมภายในทีด่ ีและอาจเกดิการทุจรติเกดิขึน้โดยง่าย ส่งผลกระทบใหอ้งคก์ร
ไม่บรรลุวตัถุประสงค์ตามที่วางไว้ ผู้วจิยัจงึเห็นความส าคญัที่จะศึกษาความคดิเห็นของผู้รบั
ตรวจที่มีต่องานตรวจสอบภายในในประเด็นปจัจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารจ ากัด (มหาชน) ตลอดจนปญัหาและ
อุปสรรคในการให้ความร่วมมือปฏิบัติงานกับผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นแนวทางในการ
วางแผนปรบัปรุงพฒันาการปฏบิตังิานตรวจสอบภายในเพื่อให้เกดิประโยชน์อย่างแท้จรงิต่อ
ผูบ้รหิาร อกีทัง้แนวทางการตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธผิลยงัเป็นประโยชน์โดยรวมกบับรษิทั 
เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร  จ ากดั (มหาชน) และธุรกจิอื่นๆ อกีดว้ย 
 
วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 
 
 1.  เพื่อประเมนิประสทิธผิลการปฏบิตังิานของผู้ตรวจสอบภายใน บรษิทั เจรญิโภค
ภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) ในมมุมองของผูร้บัตรวจ 
 2.  เพื่อวเิคราะหน์ัยส าคญัในการรบัรูป้ระสทิธผิลการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายใน
ของพนกังานระดบัต่างๆ 
 3.  เพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันาการปฏบิตังิานตรวจสอบภายในใหม้ปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิล 
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สมมติฐานการวิจยั 
 

การรบัรู้ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในขึ้นอยู่ กับสถานภาพการ
ท างานของผูร้บัตรวจ ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิาน มรีะดบัความเหน็แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 

 การศกึษาปจัจยัทีส่่งผลต่อประสทิธผิลการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายในของบรษิทั
เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) ในมุมมองของผู้รบัตรวจ เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ 
ผู้วิจยัได้ก าหนดประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้รบัตรวจในบรษิัท เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร 
จ ากัด (มหาชน) เขตกรุงเทพมหานคร โดยไม่รวมผู้รบัตรวจที่ประจ าอยู่ที่ส านักงานสาขา
ต่างจงัหวดัและต่างประเทศ  ซึง่ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษามจี านวน 1,672 คน 
 ระยะเวลาที่ท าการวจิยั โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์และสรุปผล ตัง้แต่เดอืน
มถุินายน 2558 ถงึ เดอืนสงิหาคม 2558  รวมระยะเวลาทัง้สิน้ 3 เดอืน 
 
ประโยชน์ท่ีได้รบั 
 
 1.  ประโยชน์ต่อผูต้รวจสอบภายใน คอื ไดท้ราบแนวทางว่าผูร้บัตรวจมคีวามคดิเหน็
อยา่งไรอนัเป็นแนวทางในการวางแผนการพฒันาการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน 
 2.  ประโยชน์ต่อผู้บรหิาร คอื ได้รบัทราบข้อมูลแนวทางการตรวจสอบภายในที่มี
ประสทิธผิล ซึง่สามารถน าไปใชใ้นการบรหิารการควบคุมภายใน  
 
ค าจ ากดัความหรือค านิยามศพัทข์องค าส าคญัต่างๆ 
 

ความเสีย่ง (Risk)  หมายถงึ ความเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิเหตุการณ์ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการ
บรรลุเป้าหมายขององคก์รกร ความเสีย่งวดัไดจ้ากผลกระทบทีไ่ดร้บัจากเหตุการณ์และโอกาสที่
จะเกดิเหตุการณ์นัน้ 
 การบรกิารใหค้วามเชื่อมัน่ (Assurance Services)  หมายถงึ การตรวจสอบหลกัฐาน
อย่างเที่ยงธรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งการประเมนิอย่างเป็นอสิระ ในกระบวนการบรหิารความเสี่ยง 
การควบคุม และการก ากับดูแลขององค์กร เช่นการให้ความเชื่อมัน่ทางด้านการเงิน การ
ปฏบิตัิงาน การปฏบิตัิตามกฎระเบยีบ ความมัน่คงปลอดภยัของระบบต่างๆ และภารกิจการ
จดัท า Due Diligence 
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 คณะกรรมการ (Board)  หมายถงึ คณะบุคคลทีท่ าหน้าที่ในการปกครองดูแลองคก์ร 
เช่น คณะกรรมการขององคก์ร (Board of directors) คณะกรรมการอ านวยการ (Supervisory 
Board) หรอืคณะบุคคลที่ได้รบัมอบหมายให้รบัผดิชอบในงานบางด้านขององค์กร รวมถึง
คณะกรรมการตรวจสอบซึง่หวัหน้าผูบ้รหิารงานตรวจสอบมหีน้าทีร่ายงานโดยตรง 
 ประมวลจรรยาบรรณ (Code of ethics)  หมายถงึ ประมวลจรรยาบรรณของสถาบนัผู้
ตรวจสอบภายใน (The institute of internal auditors หรอื IIA) คอื หลกัการ (Principles) ที่
เกี่ยวกบัวชิาชพีและการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน และหลกัปฏบิตั ิ(Rules of conduct) ซึง่
บรรยายสิง่ทีผู่้ตรวจสอบภายในพงึประพฤตปิฏบิตั ิประมวลจรรยาบรรณ สามารถน าไปปฏบิตัิ
ได้ทัง้ในระดับบุคคลและหน่วยงานที่ให้บริการตรวจสอบภายใน จุดประสงค์ของประมวล
จรรยาบรรณ คอืเพื่อส่งเสรมิวฒันธรรมของจรรยาบรรณในวชิาชพีการตรวจสอบภายใน 
 การบรกิารใหค้ าปรกึษา (Consulting services)  หมายถงึ กจิกรรมการใหค้ าปรกึษา 
แนะน า และบรกิารทีเ่กี่ยวเนื่อง แก่ผูร้บับรกิาร โดยลกัษณะและขอบเขตของงานจะเป็นไปตาม
ข้อตกลงที่ท าขึ้นร่วมกันกับผู้ร ับบริการ และมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่า และปรับปรุง
กระบวนการบรหิารความเสี่ยง การควบคุมและ การก ากบัดูแลขององค์กร โดยไม่เข้าไปร่วม
รบัผดิชอบในฐานะผูบ้รหิาร  
 การควบคุม (Control)  หมายถงึ การกระท าใดๆ โดยฝ่ายบรหิาร คณะกรรมการ และ
กลุ่มบุคคลอื่น ๆ เพื่อจดัการความเสีย่ง และช่วยใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค ์โดย
ฝ่ายบรหิารมกีารวางแผน จดัการองค์กร และอ านวยการด าเนินงาน อย่างเพยีงพอที่จะเกิด
ความเชื่อมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่าองคก์รจะบรรลุเป้าหมาย 
 ความเป็นอสิระ (Independence)  หมายถงึ สภาพทีป่ราศจากเงื่อนไขทีท่ าใหห้รอืน่าจะ
ท าให้ผู้ปฏบิตังิานไม่สามารถรกัษาความเที่ยงธรรมไว้ได้ ทัง้นี้ จะต้องมกีารดูแลใหม้คีวามเป็น
อิสระในทุกๆ ส่วน ไม่ว่าจะเป็นในระดับตัวผู้ตรวจสอบ ภารกิจการตรวจสอบ หน่วยงาน
ตรวจสอบ และในระดบัขององคก์ร 
 ความเทีย่งธรรม (Objectivity)  หมายถงึ ทศันคตอินัปราศจากความเอนเอยีงทีเ่อื้อให้
ผูต้รวจสอบภายในสามารถท างานตามภารกจิ ดว้ยความเชื่อมัน่ในผลงาน และไม่มกีารลดหย่อน
ในคุณภาพของงาน วจิารณญาณผู้ตรวจสอบภายในจะต้องไม่อยู่ภายใต้การชกัจูงหรอืชกัน า 
จากผูอ้ื่นหรอืกจิกรรมอื่น 
 การบรหิารความเสีย่ง (Risk Management)  หมายถงึ กระบวนการในการระบุ ประเมนิ 
จดัการ และควบคุม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้ความ
เชื่อมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่าองคก์รสามารถบรรลุเป้าหมายได ้
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 การศึกษาประสทิธิผลการปฏิบตัิงานของผู้ตรวจสอบภายในบรษิัท เจรญิโภคภณัฑ ์

อาหาร จ ากดั (มหาชน) ในมมุมองผูร้บัตรวจ ในบทน้ีจะกล่าวถงึแนวคดิ ทฤษฎทีีใ่ชใ้นการศกึษา
และผลงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1) มาตรฐานสากลการปฏิบตัิงานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน 2) ประมวลจรรยาบรรณ 3) แนวคดิเกี่ยวกบัการรบัรู ้4) แนวคดิเกี่ยวกบั
ประสทิธผิลการปฏบิตัิงาน 5) ลกัษณะธุรกจิขององค์กร และ 6) งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งโดยมี
รายละเอยีดแนวคดิ ทฤษฏ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งดงัต่อไปนี้ 
 
มาตรฐานสากลการปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
 
 ความหมายของการตรวจสอบภายใน 
 มาตรฐานสากลการปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน (The Institute of internal 
auditors, 2554) อธบิายไวว้่า การตรวจสอบภายใน คอื กจิกรรมการใหค้วามเชื่อมัน่และการให้
ค าปรกึษาอย่างเทีย่งธรรมและเป็นอสิระ เพื่อเพิม่คุณค่าและปรบัปรุงการด าเนินงานขององคก์ร 
การตรวจสอบภายในช่วยใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงคด์ว้ยการประเมนิและปรบัปรุงประสทิธผิล
ของกระบวนการบรหิารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็น
ระเบยีบ 
 การบริการให้ความเช่ือมัน่ ประกอบดว้ยการประเมนิหลกัฐานอย่างเที่ยงธรรมโดยผู้
ตรวจสอบภายใน เพื่อใหค้วามเหน็หรอืขอ้สรุปอย่างเป็นอสิระ ในกระบวนการ ระบบงาน หรอื
เรื่องอื่นๆ โดยผูต้รวจสอบภายในจะเป็นผูก้ าหนดลกัษณะและขอบเขตของภารกจิการใหค้วาม
เชื่อมัน่ ซึง่จะมผีูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 3 ฝา่ย คอื   
 1.  เจ้าของงาน ได้แก่ บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบักระบวนการ
ระบบงาน  
 2.  ผูต้รวจสอบภายใน ไดแ้ก่ บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลทีท่ าการประเมนิ  
 3.  ผูใ้ช ้ไดแ้ก่ บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลทีใ่ชผ้ลการประเมนิ 
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การบริการให้ค าปรึกษา มลีกัษณะเป็นการใหค้ าแนะน า และโดยทัว่ไป จะใหบ้รกิารก็
ต่อเมื่อไดร้บัการรอ้งขอจากผู้รบับรกิารเป็นการเฉพาะ ลกัษณะและขอบเขตของภารกจิการให้
ค าปรกึษาจะขึน้อยูก่บัขอ้ตกลงกบัผูร้บับรกิาร ภารกจิการใหค้ าปรกึษาจะมผีูท้ ีเ่กี่ยวขอ้ง 2 ฝา่ย คอื   

1.  ผูต้รวจสอบภายใน ไดแ้ก่ บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลทีเ่ป็นผูใ้หค้ าปรกึษา    
 2.  ผูร้บับรกิาร ไดแ้ก่ บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลทีต่อ้งการรบัค าปรกึษาในการให้ 
บริการให้ค าปรึกษา ผู้ตรวจสอบภายใน ควรให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม และไม่เข้าไปร่วม
รบัผดิชอบในฐานะผูบ้รหิาร 
 
 มาตรฐานสากลการปฏบิตังิานวชิาชพีตรวจสอบภายใน (The Institute of internal auditors, 
2554) ประกอบดว้ยมาตรฐานทีส่ าคญั 2 เรือ่ง ดงันี้  
 
 มาตรฐานด้านคณุสมบติั (Attribute Standards) 
 1.  วตัถปุระสงค์ อ านาจหน้าท่ี และความรบัผิดชอบของงานตรวจสอบภายใน  ควร
ก าหนดใหช้ดัเจนไวใ้นกฎบตัรของงานตรวจสอบภายใน  ทัง้นี้ต้องสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลการ
ปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน และไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการขององคก์ร 
 (1) การตรวจสอบภายในที่มีลกัษณะเป็นงานบริการให้ความเชื่อมัน่แก่องค์กรควร
ก าหนดไว้ในกฎบตัรของงานตรวจสอบภายใน และหากมกีารให้บรกิารลกัษณะน้ีแก่บุคคลหรอื
องคก์รภายนอก กค็วรระบุไวใ้นกฎบตัรเช่นเดยีวกนั  
 (2) การตรวจสอบภายในทีม่ลีกัษณะเป็นงานบรกิารใหค้ าปรกึษา ควรระบุไว้ในกฎบตัร
ของงานตรวจสอบภายใน  
 
 2.  ความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรม โดยการปฏบิตังิานตรวจสอบภายในควรมคีวาม
เป็นอสิระ และผูต้รวจสอบภายในควรปฏบิตังิานในหน้าทีด่ว้ยความเทีย่งธรรม  
 (1)  ความเป็นอสิระภายในองคก์ร หวัหน้าผูบ้รหิารงานตรวจสอบภายใน ควรขึน้ตรงต่อ
ผูบ้รหิาร ในระดบัที่เอื้ออ านวยใหก้ารปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน สามารถด าเนินไปไดอ้ย่างเต็มที ่
ตามภาระหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย  
 (2)  กจิกรรมการตรวจสอบภายในควรปลอดจากการแทรกแซงใดๆ  
  (3)  ความเทีย่งธรรมของผูต้รวจสอบภายใน โดยผูต้รวจสอบภายในควรมทีศันคตทิีเ่ป็น
กลาง ไมล่ าเอยีง และไม่มอีคต ิและหลกีเลีย่งในเรื่องของความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflicts of 
interest)
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 (4)  เหตุบัน่ทอนความเป็นอิสระหรอืความเที่ยงธรรม กรณีที่ความเป็นอิสระหรอื
ความเทีย่งธรรมถูกบัน่ทอนไมว่่าจะโดยขอ้เทจ็จรงิ หรอืโดยเหตุการณ์ที่ปรากฏ อนัอาจชกัน าให้
เข้าใจเช่นนัน้   ควรเปิดเผยรายละเอียดของเหตุบัน่ทอนดงักล่าวต่อผู้เกี่ยวข้องตามความ
เหมาะสม โดยลกัษณะของการเปิดเผยควรขึน้อยูก่บัเหตุบัน่ทอนทีเ่กดิขึน้  
     (5)  ผู้ตรวจสอบภายในควรละเว้นการประเมนิงานที่ตนเองเคยรบัผดิชอบมาก่อน 
การที่ผู้ตรวจสอบภายในให้บริการให้ความเชื่อมัน่แก่กิจกรรมที่ผู้ตรวจสอบภายในเคย
รบัผดิชอบในรอบปีที่ผ่านมา อาจท าให้พจิารณาได้ว่าเป็นเหตุบัน่ทอนความเที่ยงธรรมของผู้
ตรวจสอบภายใน  
     (6)  ภารกจิให้ความเชื่อมัน่แก่กจิกรรมที่หวัหน้าผู้บรหิารงานตรวจสอบรับผดิชอบ 
ควรควบคุมดแูลโดยหน่วยงานอื่นทีไ่มม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบังานตรวจสอบภายใน 
     (7)  ผู้ตรวจสอบภายในสามารถให้บรกิารให้ค าปรกึษา ในงานต่างๆที่ตนเองเคย
รบัผดิชอบมาก่อนได ้ 
     (8)  ถ้าผู้ตรวจสอบภายในพจิารณาว่าอาจมเีหตุบัน่ทอนความเป็นอสิระหรอืความ
เที่ยงธรรมในงานบรกิารให้ค าปรกึษาใดๆ ผู้ตรวจสอบภายในควรเปิดเผยให้ผู้รบับรกิารได้รบั
ทราบ ก่อนรบัภารกจินัน้  
 
 3.  ความเช่ียวชาญและความระมดัระวงัเย่ียงวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ควร
กระท าดว้ยความเชีย่วชาญและความระมดัระวงัเยีย่งวชิาชพี  
     (1)  ความเชีย่วชาญเยีย่งวชิาชพี โดยผูต้รวจสอบภายในควรมทีกัษะดา้นความ 
รู ้ความสามารถอื่นๆ ทีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย กจิกรรมตรวจสอบภายใน
ควรด าเนินการโดย ผู้มคีวามรู้ ทกัษะ และความสามารถอื่นที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิหน้าที่ที่
รบัผดิชอบ  
     (2)  หัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบควรขอค าแนะน าและความช่วยเหลือจาก
ภายนอก หากพนกังานในหน่วยงานตรวจสอบภายในขาดความรู ้ทกัษะ และความสามารถอื่นที่
จ าเป็น ไมว่่าจะเป็นบางส่วนหรอืทัง้หมดของภารกจิ  
     (3)  ผูต้รวจสอบภายในควรมคีวามรูเ้พยีงพอทีส่ามารถระบุขอ้บ่งชีข้องการทุจรติ แต่
ไม่จ าเป็นต้องมคีวามเชี่ยวชาญเทยีบเท่ากบัผูม้หีน้าทีโ่ดยตรง  ในการสบืสวนและสอบสวนการ
ทุจรติ  
     (4)  ผูต้รวจสอบภายในควรมคีวามรูท้ ัว่ไปเกี่ยวกบัความเสีย่ง  การควบคุมเกี่ยวกบั
เทคโนโลยสีารสนเทศ และรูเ้ทคนิคการตรวจสอบทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  อย่าง ไรกต็าม 
ไม่ได้หมายความว่าผู้ตรวจสอบภายในทุกคนต้องมคีวามเชี่ยวชาญเทยีบเท่ากบัผู้ ตรวจสอบ
ภายในทีร่บัผดิชอบงานตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศโดยตรง  
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     (5)  หัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบควรปฏิเสธการให้ค าปรึกษา หรือควรขอ
ค าแนะน าและความช่วยเหลอืจากภายนอก  หากพนักงานในหน่วยงานตรวจสอบภายใน ขาด
ความรู้ ทกัษะ และความสามารถอื่น ที่จ าเป็นต่อการให้บรกิารให้ค าปรกึษานัน้ ไม่ว่าเพียง
บางส่วนหรอืทัง้หมดของภารกจิ  
     (6)  ความระมดัระวงัเยี่ยงวชิาชพี ผู้ตรวจสอบภายในควรปฏบิตัิหน้าที่ด้วยความ
ระมดัระวงั และใช้ทกัษะเยี่ยงผู้ตรวจสอบภายในที่มคีวามรู ้ความสามารถและความรอบคอบ 
อยา่งสมเหตุสมผล อยา่งไรกต็ามความระมดัระวงัเยีย่งวชิาชพี ไม่ไดห้มายความว่าจะไม่มคีวาม
ผดิพลาดใดๆ เกดิขึน้  
     (7)  ผู้ตรวจสอบภายในควรปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความระมดัระวงัเยี่ยงวิชาชีพ โดย
ค านึงถึงสิ่งต่างๆ ได้แก่ การขยายขอบเขตของงานที่ตรวจสอบเท่าที่จ าเป็น เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของภารกจิที่ได้รบัมอบหมาย ความซบัซ้อนของงาน ความมนีัยส าคญัของงาน และ
ความส าคญัของงานที่ให้ความเชื่อมัน่ ความเพยีงพอและประสทิธผิลของกระบวนการบรหิาร
ความเสี่ยง การควบคุม และการก ากบัดูแล ความเป็นไปไดท้ี่จะเกิดขอ้ผดิพลาด ความผดิปกต ิ
หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ อย่างมีนัยส าคัญ ความคุ้มค่าของความเชื่อมัน่ต่อ
ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะเกดิแก่องคก์ร 
     (8)  ในการปฏบิตัหิน้าที่ด้วยความระมดัระวงัเยี่ยงวชิาชพี ผู้ตรวจสอบภายในควร
พิจารณาใช้คอมพิวเตอร์ และเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆ  เป็นเครื่องมือช่วยในงาน
ตรวจสอบ  
     (9)  ผูต้รวจสอบภายในควรตระหนักถงึความเสีย่ง ทีม่นีัยส าคญั  ทีอ่าจมผีลกระทบ
ต่อเป้าหมายการด าเนินงาน และทรพัยากรขององคก์ร อย่างไรกต็ามแมว้่าผูต้รวจสอบภายในจะ
ไดใ้ชค้วามระมดัระวงัเยีย่งวชิาชพีในกระบวนการใหค้วามเชื่อมัน่แลว้  กไ็ม่อาจเป็นหลกัประกนั
ว่า จะสามารถบ่งชีถ้งึความเสีย่งทีม่นียัส าคญัไดท้ัง้หมด  
     (10)  ผู้ตรวจสอบภายในควรปฏิบตัิงานให้ค าปรกึษาด้วยความระมดัระวงัเยี่ยง
วชิาชพี โดยค านึงถงึความต้องการและความคาดหวงั ของผูร้บัค าปรกึษา รวมทัง้ลกัษณะของ
งาน เวลา และการสื่อสารผลของภารกจิ ความซบัซ้อน และขอบเขตของงานที่จ าเป็น เพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคข์องภารกจิ ความคุม้ค่าของภารกจิการใหค้ าปรกึษาต่อผลประโยชน์ทีค่าดว่า
จะเกดิแก่องคก์ร 
     (11)  การพฒันาวชิาชพีอย่างต่อเนื่อง โดยทีผู่ต้รวจสอบภายในควรแสวงหาความรู ้
ทกัษะและความสามารถอื่นๆ เพิม่เตมิเพื่อพฒันาความเป็นมอือาชพี 
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มาตรฐานการปฏิบติังาน (Performance Standards) 
 1.  การจดัการตรวจสอบภายใน หวัหน้าผู้บรหิารงานตรวจสอบควรจดัการกจิกรรม
การตรวจสอบภายในอยา่งมปีระสทิธผิล เพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจว่า การตรวจสอบภายในเป็นการ
เพิม่คุณค่าใหแ้ก่องคก์ร  
 (1)  การวางแผน หวัหน้าผู้บรหิารงานตรวจสอบ ควรจดัท าแผนงานตรวจสอบตาม
ความเสี่ยง (Risk-based Plan) เพื่อก าหนดความส าคญัของแต่ละกจิกรรมที่จะตรวจสอบให้
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์ร  
 (2)  แผนภารกิจของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน ควรจดัท าอย่างน้อยปีละครัง้   
โดยใช้ข้อมูลจากการประเมนิความเสี่ยง และควรน าข้อมูลข่าวสารจากผู้บรหิารระดบัสูงและ
คณะกรรมการขององคก์รมาใชป้ระกอบการพจิารณาในการท าแผนดว้ย  
 (3)  การพจิารณารบังานให้ค าปรกึษา หวัหน้าผู้บรหิารงานตรวจสอบควรพจิารณา
ถึงโอกาสที่จะก่อให้เกิดการปรบัปรุงเกี่ยวกบัการบรหิารความเสี่ยง การเพิม่คุณค่า และการ
ปรบัปรงุการด าเนินงานขององคก์ร และควรบรรจภุารกจิทีร่บัไวน้ัน้ลงในแผนดว้ย  
 (4)  การน าเสนอและอนุมตัแิผนงานตรวจสอบ หวัหน้าผูบ้รหิารงานตรวจสอบ ควร
น าเสนอแผนงานตรวจสอบและทรพัยากรทีจ่ าเป็นต้องใช ้ตลอดจนการปรบัเปลีย่นแผนระหว่าง
กาล ทีม่นียัส าคญั ต่อผูบ้รหิารระดบัสงูและคณะกรรมการขององคก์รเพื่อสอบทานและอนุมตั ิใน
กรณทีีม่ขีอ้จ ากดัเกี่ยวกบัทรพัยากร หวัหน้าผูบ้รหิารงานตรวจสอบ ควรแจง้ถงึผลกระทบทีจ่ะมี
ต่อแผนงานดว้ย  
 (5)  การจดัการทรพัยากร หวัหน้าผู้บรหิารงานตรวจสอบควรมัน่ใจว่าทรพัยากร
ส าหรบังานตรวจสอบมคีวามเหมาะสม เพยีงพอ  และสามารถน ามาใช้ปฏบิตัติามแผนงานที่
ไดร้บัอนุมตัไิดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล  
 (6)  นโยบายและวิธีการปฏิบตัิงาน หวัหน้าผู้บรหิารงานตรวจสอบ ควรก าหนด
นโยบายและวธิกีารปฏบิตังิานใหช้ดัเจน เพื่อเป็นแนวทางส าหรบักจิกรรมการตรวจสอบภายใน  
 (7)  การประสานงาน หวัหน้าผู้บรหิารงานตรวจสอบ ควรมกีารแลกเปลี่ยน ขอ้มูล
และประสานงานกบัผู้ให้บรกิารด้านการให้ความเชื่อมัน่และให้ค าปรกึษา ทัง้จากภายในและ
ภายนอกองค์กร เพื่อให้เกดิความมัน่ใจว่าขอบเขตงานที่ตรวจสอบนัน้ ครอบคลุมเรื่องที่ส าคญั
อยา่งเหมาะสมแลว้ และเพื่อลดการปฏบิตังิานทีซ่ ้าซอ้นกนั  
 (8)  การรายงานต่อคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าผู้บริหารงาน
ตรวจสอบควรรายงานต่อคณะกรรมการขององค์กรและผู้บรหิารระดบัสูงเป็นระยะๆ เกี่ยวกบั
วตัถุประสงค ์อ านาจหน้าที ่ความรบัผดิชอบ ตลอดจนผลการด าเนินงานตามแผนงาน รายงาน
ดงักล่าวควรระบุถึงประเด็นความเสี่ยงและการควบคุมที่มนีัยส าคญั ประเด็นการก ากับดูแล 
ตลอดจนประเดน็อื่นๆ ทีค่ณะกรรมการขององคก์รและผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งการทราบขอ้มลู  
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 2.  ลกัษณะของงาน กจิกรรมการตรวจสอบภายใน ควรจะสามารถประเมนิและช่วย
สนับสนุนใหม้กีารปรบัปรุงระบบการบรหิารความเสีย่ง การควบคุม และกระบวนการก ากบัดูแล 
โดยใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบและเป็นระเบยีบ  
 (1)  การบรหิารความเสีย่ง กจิกรรมการตรวจสอบภายใน ควรช่วยองค์กร โดยการ
บ่งชี้และประเมินความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ และสนับสนุนให้มกีารปรบัปรุงระบบบริหารและ
ควบคุมความเสีย่ง  
 (2)  กจิกรรมการตรวจสอบภายใน ควรมกีารตดิตามดูแล และประเมนิประสทิธผิล
ของระบบบรหิารความเสีย่งขององคก์ร  
 (3)  กิจกรรมการตรวจสอบภายใน ควรประเมนิความเสี่ยงขององค์กร ที่เกี่ยวกบั
ระบบการก ากับดูแล การด าเนินงาน และระบบสารสนเทศขององค์กร ในเรื่องความถูกต้อง 
ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลการด าเนินงาน ประสิทธิผลและ
ประสทิธภิาพของการด าเนินงาน การดูแลรกัษาทรพัย์สนิ การปฏบิตัิตามกฎหมาย ระเบยีบ
ขอ้บงัคบั และสญัญา  
 (4)  ระหว่างภารกิจการให้ค าปรึกษา ผู้ตรวจสอบภายในควรระบุความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกบัวตัถุประสงค์ของกิจกรรมตามภารกิจ และระมดัระวงัถึงการมอียู่ของความเสี่ยง
อื่นๆ ทีม่นียัส าคญั  
 (5)  ผูต้รวจสอบภายใน ควรผสมผสาน และน าความรูใ้นเรื่องของความเสีย่ง ทีไ่ดม้า
จากการใหบ้รกิารใหค้ าปรกึษา ไปใชใ้นกระบวนการก าหนดและประเมนิความเสีย่งทีม่นีัยส าคญั
ขององคก์ร  
 (6)  การควบคุมภายในควรมสี่วนช่วยใหอ้งคก์รคงไวซ้ึ่งการควบคุมที่มปีระสทิธผิล 
โดยการประเมนิประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุม และสนับสนุนให้มกีาร
ปรบัปรงุอยา่งต่อเนื่อง  
 (7)  การประเมนิความเสี่ยง กจิกรรมการตรวจสอบภายในจะท าการประเมนิความ
เพยีงพอและประสทิธผิลของการควบคุม โดยให้ครอบคลุมถงึ การก ากบัดูแล การด าเนินงาน 
และระบบสารสนเทศ ทัง้นี้รวมถึงเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของข้อมูลทาง
การเงนิ และข้อมูลการด าเนินงาน ประสทิธผิลและประสทิธภิาพของการด าเนินงาน การดูแล
รกัษาทรพัยส์นิ การปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั และสญัญา  
 (8)  ผูต้รวจสอบภายใน ควรทราบชดัถงึขอบเขต ของเป้าหมาย และวตัถุประสงคใ์น
การปฏบิตังิานตามโครงการ ซึ่งได้ก าหนดขึ้นให้สอดคล้องกบัเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของ
องคก์ร  
 (9)  ผู้ตรวจสอบภายในควรสอบทานความสอดคล้องของผลการด าเนินงานและ 
โครงการต่างๆ กบัเป้าหมายและวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ เพื่อให้แน่ใจว่าการด าเนินงานและ 
โครงการต่างๆ ไดร้บัการน าไปปฏบิตัจิรงิ และไดผ้ลดงัทีก่ าหนด  
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 (10)  การประเมนิการควบคุมจ าเป็นจะต้องมเีกณฑว์ดัที่เหมาะสม ผูต้รวจสอบควร
ทราบเกณฑท์ีผู่้บรหิารไดก้ าหนดไว ้เพื่อวดัความส าเรจ็ตามเป้าหมายและวตัถุประสงค ์และใช้
เกณฑ์นัน้ในการประเมนิการควบคุม หากผู้ตรวจสอบเหน็ว่าเกณฑ์ดงักล่าวไม่เหมาะสม ควร
รว่มกบัผูบ้รหิารก าหนดเกณฑท์ีเ่หมาะสมต่อไป  
 (11)  ระหว่างการใหบ้รกิารใหค้ าปรกึษา ผูต้รวจสอบควรระบุการควบคุมทีส่อดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคข์องกจิกรรมตามภารกจิ และระมดัระวงัถงึการมอียู่ของจุดอ่อนของการควบคุม 
ทีม่นียัส าคญั  
 (12)  ผู้ตรวจสอบภายใน ควรผสมผสาน และน าความรู ้ในเรื่องของการควบคุม ที่
ไดม้าจากการใหบ้รกิารใหค้ าปรกึษาไปใชใ้นกระบวนการ ก าหนดและการประเมนิความเสีย่งทีม่ ี
นยัส าคญัขององคก์ร  
 (13)  การก ากับดูแลกิจกรรมการตรวจสอบภายใน ควรสามารถประเมินและให้
ค าแนะน าได้อย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการปรบัปรุงกระบวนการก ากับดูแล เพื่อเสริมสร้าง
จรยิธรรมและคุณค่าทีเ่หมาะสมภายในองค์กร เพื่อให้หลกัประกนัว่าการบรหิารและการจดัการ
ในองคก์รมปีระสทิธผิลและผูป้ฏบิตังิานมคีวามรบัผดิชอบในผลงานตามหน้าที ่เพื่อสื่อสารขอ้มลู
ความเสี่ยงและการควบคุมไปยังส่วนงานต่างๆ ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผลเพื่อ
ประสานงานและสื่อสารขอ้มลูระหว่างคณะกรรมการขององคก์ร ผูส้อบบญัช ีผูต้รวจสอบภายใน
และผูบ้รหิารขององคก์รอยา่งมปีระสทิธผิล  
 (14)  กจิกรรมการตรวจสอบภายใน ควรประเมนิการวางแผน การน าไปปฏบิตั ิและ 
ความมปีระสทิธผิล ของวตัถุประสงค ์โครงการ และกจิกรรมต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัจรยิธรรม ของ
องคก์ร 
 (15)  วตัถุประสงคข์องภารกจิใหค้ าปรกึษา ควรสอดคลอ้งกบัคุณค่า และเป้าหมาย
โดยรวมขององคก์ร  
 
 3.  การวางแผนภารกิจ ผูต้รวจสอบภายในควรจดัท าและบนัทกึแผนของแต่ละภารกจิ
ทีร่บัผดิชอบ โดยแสดงถงึขอบเขต วตัถุประสงค ์เวลา และการใชท้รพัยากร เพื่อภารกจินัน้ๆ  
 (1)  ขอ้พจิารณาในการวางแผนภารกจิ ผูต้รวจสอบควรค านึงถงึ ไดแ้ก่ วตัถุประสงค์
ของกจิกรรมที่จะสอบทานและวธิกีารที่จะใช้ในการควบคุมผลการด าเนินงานของกิจกรรมนัน้ 
ความเสี่ยงที่มนีัยส าคญัของ กิจกรรม วตัถุประสงค์ ทรพัยากร และการด าเนินงาน ตลอดจน
วธิกีารที่จะใชใ้นการจดัการกบัผลกระทบทีเ่กดิจากความเสีย่งให้อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้ความ
เพยีงพอ และความมปีระสทิธผิลของการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมของกจิกรรมนัน้ เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบักรอบปฏบิตัหิรอืแบบจ าลองการควบคุม (Control framework and model) ที่
เกี่ยวขอ้ง โอกาสทีจ่ะปรบัปรุงการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมส าหรบักจิกรรมนัน้ อย่างมี
นยัส าคญั 
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 (2)  ในภารกจิทีเ่ป็นการใหบ้รกิารแก่องคก์รภายนอก ผูต้รวจสอบควรท าความเขา้ใจ
กบัผูร้บับรกิารเป็นลายลกัษณ์อกัษรเกีย่วกบั วตัถุประสงค ์ขอบเขต ความรบัผดิชอบ และความ
คาดหวงัอื่นๆ ของผู้รบับรกิาร รวมทัง้ข้อจ ากดัในการเผยแพร่ผลงานและการเข้าถึงเอกสาร
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัภารกจิ  
 (3)  ในภารกจิให้ค าปรกึษา ผู้ตรวจสอบควรท าความเข้าใจกบัผู้รบับรกิารเกี่ยวกบั 
วตัถุประสงค ์ขอบเขต ความรบัผดิชอบ และความคาดหวงัอื่นๆ ของผูร้บับรกิาร ในกรณีทีเ่ป็น
เรือ่งทีส่ าคญั ควรบนัทกึเรือ่งทีท่ าความเขา้ใจไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  
 (4)  วตัถุประสงคข์องภารกจิ ควรมกีารก าหนดวตัถุประสงคไ์วใ้นแต่ละภารกจิ  
 (5)  ผู้ตรวจสอบควรท าการประเมนิความเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกบักจิกรรมที่ตรวจสอบ 
วตัถุประสงคข์องภารกจิควรสอดคลอ้งกบัผลการประเมนิความเสีย่ง  
 (6)  ในการก าหนดวตัถุประสงคข์องภารกจิ ผูต้รวจสอบควรค านึงถงึความเป็นไปได้
ทีจ่ะเกดิ ขอ้ผดิพลาด ความผดิปกต ิการฝา่ฝืน และความเสีย่งอื่นๆ ทีม่นียัส าคญั  
 (7)  วตัถุประสงคข์องการใหบ้รกิารใหค้ าปรกึษา ควรระบุถงึ ความเสีย่ง การควบคุม
และกระบวนการก ากบัดแูล ภายในขอบเขตทีต่กลงรว่มกบัผูร้บับรกิาร  
 (8)  ขอบเขตของภารกจิ ควรก าหนดใหเ้พยีงพอทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้ 
 (9)  ขอบเขตของภารกิจควรครอบคลุมการพิจารณาสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ระบบงาน การบันทึกข้อมูล บุคลากร และทรัพย์สินที่มีตัวตน รวมถึงส่วนที่อยู่ในความ
ควบคุมดแูลของบุคคลทีส่าม  
 (10)  ในระหว่างภารกิจการให้ความเชื่อมัน่ หากผู้ร ับบริการต้องการบริการ
ค าปรกึษาในเรื่องที่มนีัยส าคญั ผู้ตรวจสอบควรท าความเข้าใจกบัผู้รบับรกิารเป็นลายลกัษณ์
อกัษรเกีย่วกบั วตัถุประสงค ์ขอบเขต ความรบัผดิชอบ และความคาดหวงัอื่นๆ ของผูร้บับรกิาร 
และการสื่อสารผลของภารกิจการให้ค าปรึกษาควรปฏิบัติตามมาตรฐานในเรื่องการให ้
ค าปรกึษา  
 (11)  ในการใหบ้รกิารใหค้ าปรกึษา ผู้ตรวจสอบควรมัน่ใจว่าไดก้ าหนดขอบเขตของ
ภารกจิไวเ้พยีงพอทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงค์ทีก่ าหนดไว ้ในระหว่างด าเนินการ หากมขีอ้จ ากดัท า
ให้ไม่สามารถปฏิบัติตามขอบเขตที่ก าหนดไว้ได้ ผู้ตรวจสอบควรหารือกับผู้รบับริการถึง
ขอ้จ ากดัดงักล่าว เพื่อพจิารณาว่าควรจะด าเนินภารกจิต่อไปหรอืไม ่ 
 (12)  การจดัสรรทรพัยากรส าหรบัภารกิจ ผู้ตรวจสอบควรก าหนดทรพัยากรให้
เหมาะสม เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องภารกจิ การจดัสรรบุคลากรขึน้อยู่กบัลกัษณะและความ
ยากงา่ยของภารกจิ ตลอดจนขอ้จ ากดัในเรือ่งเวลาและทรพัยากรทีม่อียู ่  
 (13)  แนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจ ผู้ตรวจสอบควรจัดท าแนวทางการ
ปฏบิตังิานทีจ่ะท าใหภ้ารกจิบรรลุวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้แนวทางการปฏบิตังิานดงักล่าวควร
ท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
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 (14)  แนวทางการปฏบิตังิาน ควรก าหนดวธิกีารที่ใช้ในการระบุ วเิคราะห์ ประเมนิ 
และบนัทกึ ข้อมูลระหว่างการปฏบิตังิาน แนวทางการปฏบิตัิงานดงักล่าวควรได้รบัการอนุมตั ิ
ก่อนน าไปปฏบิตั ิและการเปลีย่นแปลงควรไดร้บัการอนุมตัโิดยทนัท ี 
 (15)  แนวทางการปฏบิตังิานใหค้ าปรกึษา อาจมรีูปแบบและสาระที่แตกต่างกนัไป 
ขึน้อยูก่บัลกัษณะของงานนัน้ๆ  
 
 4.  การปฏิบติัภารกิจ ผูต้รวจสอบภายในควรระบุ วเิคราะห ์ประเมนิ และบนัทกึขอ้มลู
ใหเ้พยีงพอต่อการปฏบิตังิานใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้ 
 (1)  การระบุข้อมูล เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ผู้ตรวจสอบควรระบุและ
รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจให้เพียงพอ น่าเชื่อถือ มีความเกี่ยวข้อง และเป็น
ประโยชน์ ต่อการปฏบิตังิาน  
 (2)  การวเิคราะหแ์ละประเมนิผล ขอ้สรุปและผลการปฏบิตัภิารกจิของผู้ตรวจสอบ 
ควรอยูบ่นพืน้ฐานของการวเิคราะหแ์ละการประเมนิผลทีเ่หมาะสม  
 (3)  การบนัทกึขอ้มลู ผูต้รวจสอบภายใน ควรบนัทกึขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อสนับสนุน
ขอ้สรปุและผลการปฏบิตัภิารกจิ  
 (4)  หวัหน้าผู้บรหิารงานตรวจสอบควรควบคุมการเขา้ถงึบนัทกึและขอ้มูลที่ได้จาก
การปฏบิตัภิารกจิ การเผยแพร่ขอ้มลูใหแ้ก่บุคคลภายนอกต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากผูบ้รหิาร
ระดบัสงูและ/หรอืทีป่รกึษาทางดา้นกฎหมายก่อน ตามความเหมาะสม  
 (5)  หวัหน้าผู้บรหิารงานตรวจสอบ ควรก าหนดระยะเวลาในการเก็บรกัษาบนัทกึ
และขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการปฏบิตัภิารกจิ ระยะเวลาในการเกบ็รกัษาควรสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของ
องคก์รและทางการ หรอืความจ าเป็นอื่นๆ  
 (6)  หวัหน้าผู้บรหิารงานตรวจสอบ ควรก าหนดนโยบายในการเก็บและดูแลรกัษา
บนัทกึและขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการปฏบิตัภิารกจิ รวมถงึนโยบายในการเผยแพร่ต่อบุคคลภายในและ
ภายนอกองค์กร นโยบายดงักล่าวควรสอดคล้องกบัข้อก าหนดขององค์กรและทางการ หรอื
ความจ าเป็นอื่นๆ  
 (7)  การก ากบัการปฏบิตัภิารกจิ ควรมกีารก ากบัดูแลการปฏบิตัภิารกจิที่เหมาะสม 
เพื่อให้มัน่ใจว่าภารกิจได้บรรลุตามวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ผลงานมคีุณภาพ และผู้ปฏบิตัิ
ภารกจิมพีฒันาการทีด่ขี ึน้  
 
 5.  การรายงานผล การปฏบิตัภิารกิจ ผู้ตรวจสอบควรรายงานผลการปฏบิตัิภารกิจ
โดยไมช่กัชา้  
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 (1)  เกณฑ์ของการายงานผลการปฏบิตัิภารกิจ การรายงานผลการปฏบิตัิภารกิจ 
ควรรวมถงึวตัถุประสงค์และขอบเขตของภารกจิ ตลอดจนขอ้สรุป ข้อเสนอแนะ และแผนเพื่อ
น าไปปฏบิตั ิ 
 (2)  รายงานสรุปผลการปฏบิตัภิารกจิ ผูต้รวจสอบควรมคีวามเหน็และ/หรอืขอ้สรุป
ในภาพรวม ตามความเหมาะสม  
 (3)  รายงานสรุปผลการปฏบิตัิภารกิจ ผู้ตรวจสอบควรรายงานผลงานที่เป็นที่น่า
พอใจของผูร้บัการตรวจดว้ย  
 (4)  เมื่อมกีารเผยแพร่ผลการตรวจสอบต่อบุคคลภายนอกองคก์ร ควรระบุขอ้จ ากดั
ในการเผยแพรแ่ละการน าผลการตรวจสอบไปใชต่้อ  
 (5)  การรายงานความคบืหน้าและผลของงานให้ค าปรกึษา อาจมรีูปแบบและสาระ
แตกต่างกนัไป ขึน้อยูก่บัลกัษณะของแต่ละงานและความตอ้งการของผูร้บัค าปรกึษา  
 (6)  คุณภาพของการรายงาน การรายงานผลการปฏบิตัภิารกจิ ควรมคีวาม ถูกต้อง 
เทีย่งธรรม ชดัเจน รดักุม สรา้งสรรค ์ครบถว้น และทนักาล  
 (7)  ข้อผิดพลาดและสิ่งที่ถูกละเลยกรณีที่รายงานที่ได้ส่งไปให้ผู้เกี่ยวข้องมี
ขอ้ผดิพลาดหรอืมกีารละเลยในประเดน็ทีส่ าคญั หวัหน้าผูบ้รหิารงานตรวจสอบควรรบีแก้ไขและ
จดัส่งฉบบัทีแ่กไ้ขแลว้ใหแ้ก่ผูท้ีเ่คยไดร้บัรายงานทุกราย  
 (8)  การเปิดเผยกรณไีมไ่ดป้ฏบิตัติาม มาตรฐาน กรณทีีก่ารไม่ปฏบิตัติาม มาตรฐาน 
มผีลกระทบต่อการปฏบิตัิภารกิจใดๆ ควรมกีารเปิดเผยในรายงานผลการตรวจสอบในเรื่อง
มาตรฐาน ขอ้ใดบ้างที่ไม่สามารถปฏบิตัิได้ครบถ้วน เหตุผลที่ไม่ได้ปฏบิตัติามมาตรฐาน และ
ผลกระทบต่อภารกจิจากการทีไ่มป่ฏบิตัติามมาตรฐาน  
 (9)  การเผยแพร่ผลงานตรวจสอบ หวัหน้าผู้บรหิารงานตรวจสอบ ควรรายงานผล
การปฏบิตัภิารกจิใหแ้ก่บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งตามความเหมาะสม  
 (10)  หวัหน้าผูบ้รหิารงานตรวจสอบเป็นผูร้บัผดิชอบในการเสนอรายงานสรุปผลการ
ตรวจสอบต่อผู้เกี่ยวข้องที่สามารถท าให้เกิดความเชื่อมัน่ว่าผลการตรวจสอบนัน้จะได้รบัการ
พจิารณาอยา่งเหมาะสม  
 (11)  ก่อนการเสนอผลการตรวจสอบแก่บุคคลภายนอก ที่ไม่ใช่โดยข้อบงัคบัทาง
กฎหมายหรอืค าสัง่ของทางการ หวัหน้าผู้บรหิารงานตรวจสอบควรประเมนิความเสี่ยงที่มต่ีอ
องคก์ร ปรกึษากบัฝ่ายบรหิารระดบัสูงและ/หรอืทีป่รกึษาทางดา้นกฎหมาย ตามความเหมาะสม 
และควบคุมการเผยแพรผ่ลการตรวจสอบโดยระบุขอ้จ ากดัการใชผ้ลการตรวจสอบ  
 (12)  หวัหน้าผูบ้รหิารงานตรวจสอบเป็นผูร้บัผดิชอบในการเสนอรายงานสรุปผลการ
ใหบ้รกิารใหค้ าปรกึษาต่อผูร้บับรกิาร  
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 (13)  ระหว่างให้บรกิารให้ค าปรกึษา อาจมกีารพจิารณาในประเด็นเกี่ยวกับการ
บรหิารความเสีย่ง การควบคุม และการก ากับดูแล หากประเดน็นัน้ๆ มสีาระส าคญัต่อองคก์ร ผู้
ตรวจสอบควรรายงานใหผู้บ้รหิารระดบัสงู และคณะกรรมการขององคก์รทราบ  
 
 6.  การติดตามผลการตรวจสอบ หวัหน้าผูบ้รหิารงานตรวจสอบ ควรสรา้งและรกัษา
ไวซ้ึง่ระบบการตดิตาม การไมป่ฏบิตัติามผลการตรวจสอบ ทีไ่ดร้ายงานต่อฝา่ยจดัการแลว้  
 (1)  หวัหน้าผูบ้รหิารงานตรวจสอบ ควรจดัใหม้กีระบวนการตดิตามผลการตรวจสอบ 
เพื่อให้มัน่ใจว่าข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขนัน้ ฝ่ายจดัการได้น าไปปฏิบัติอย่างมี
ประสทิธผิล หรอืผูบ้รหิารระดบัสงูไดย้อมรบัความเสีย่งจากการไม่ปฏบิตัติาม  
 (2)  ในกจิกรรมการตรวจสอบควรมกีารตดิตาม การไม่ปฏบิตัติามผลของภารกจิการ
ใหค้ าปรกึษา ตามขอบเขตทีไ่ดต้กลงไวก้บัผูร้บับรกิาร  
 
 7.  ข้อยติุการยอมรบัความเส่ียงของฝ่ายจดัการ เมือ่หวัหน้าผูบ้รหิารงานตรวจ 
สอบภายในมคีวามเหน็ว่าความเสีย่งทีเ่หลอือยู่ทีฝ่่ายจดัการยอมรบันัน้   อาจจะไม่อยู่ในระดบัที่
องคก์รจะยอมรบัได ้หวัหน้าผูบ้รหิารงานงานตรวจสอบควรหารอืกบัผูบ้รหิารระดบัสูง หากยงัไม่
สามารถหาข้อยุติได้ หวัหน้าผู้บรหิารงานตรวจสอบและผู้บรหิารระดบัสูงควรร่วมกนัเสนอต่อ
คณะกรรมการขององคก์รเพื่อพจิารณาหาขอ้ยตุ ิ 
 
ประมวลจรรยาบรรณ (Code of Ethics) 
 
 ประมวลจรรยาบรรณจงึเป็นสิง่จ าเป็นและเหมาะสมต่อวชิาชพีการตรวจสอบภายในซึ่ง
ได้รบัความไว้วางใจให้ปฏิบตัิหน้าที่ให้ความเชื่อมัน่อย่างเที่ยงธรรมใน การก ากบัดูแล การ
บรหิารความเสีย่ง และการควบคุม  
 ประมวลจรรยาบรรณ ครอบคลุมค าจ ากัดความของการตรวจสอบภายในโดยผนวก
สาระส าคญัอกีสองประการคอื 
 1.  หลกัการ (Principles) ทีเ่กีย่วกบัวชิาชพีและการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน  
 2.  หลกัปฏบิตั ิ(Rules of Conduct) คอืสิง่ทีผู่ต้รวจสอบภายในพงึประพฤตปิฏบิตั ิหลกั
ปฏบิตัเิป็นสิง่หนึ่งที่ช่วยในการตคีวามและประยุกต์หลกัการไปใชจ้รงิและพงึใช้เป็นแนวทางใน
การประพฤตตินอยา่งมจีรรยาบรรณของผูต้รวจสอบภายใน 
 
 หลกัการ (Principles) 
 ผูต้รวจสอบภายในพงึยดึถอืและด ารงไวซ้ึง่หลกัการต่อไปนี้  
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 1.  ความซื่อสตัย ์(Integrity) ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งสรา้งความไวเ้นื้อเชื่อใจและท าให ้
วจิารณญาณของผูต้รวจสอบภายในเป็นทีน่่าเชื่อถอื 
 2.  ความเทีย่งธรรม (Objectivity) ผู้ตรวจสอบภายในนัน้จะต้องแสดงความเทีย่งธรรม
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการรวบรวม ประเมิน และสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ ผูต้รวจสอบภายในจะประเมนิสถานการณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งอย่างเป็นกลางไม่ล าเอยีง และ
ไมป่ล่อยใหอ้คตหิรอืบุคคลอื่นมอีทิธพิลเหนือการประเมนิ 
 3.  การรกัษาความลบั (Confidentiality) ผูต้รวจสอบภายในต้องเคารพคุณค่าและสทิธิ
ของผูเ้ป็นเจา้ของในขอ้มลูทีต่นไดร้บั และไมเ่ปิดเผยขอ้มลูทีไ่ดร้บัมาโดยปราศจากอ านาจหน้าที่
ทีเ่หมาะสม  เวน้แต่เมือ่กฎหมายหรอืวชิาชพีก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่น 
 4.  ความสามารถในหน้าที ่(Competency) ผูต้รวจสอบภายในจะใชค้วามรู ้ทกัษะ และ
ประสบการณ์ทีจ่ าเป็นในการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน 
 
 หลกัปฏิบติั (Rules of Conduct) 
 1.  ความซื่อสตัย ์(Integrity) ผูต้รวจสอบภายในจะต้องปฏบิตัหิน้าทีข่องตนด้วยความ
ซื่อสตัย์ ขยนัหมัน่เพียร และมีส านึกรบัผิดชอบ ปฏิบตัิตามกฎหมาย เปิดเผยข้อมูลตามที่
กฎหมายและวิชาชีพก าหนด ไม่มสี่วนร่วมโดยเจตนาในกิจกรรมที่ขดัต่อกฎหมายหรอืการ
กระท าที่อาจเสื่อมเสียต่อวิชาชีพการตรวจสอบภายในหรือองค์กร เคารพและสนับสนุน
วตัถุประสงคท์ีถู่กตอ้งตามกฎหมายและหลกัจรยิธรรมขององคก์ร 
 2.  ความเทีย่งธรรม (Objectivity) ผูต้รวจสอบภายในต้องไม่มสี่วนร่วมในกจิกรรมหรอื
ความสมัพนัธ์ที่บัน่ทอนหรอือาจบัน่ทอนการประเมนิอย่างเป็นกลาง ไม่ล าเอียง ของตน ทัง้นี้ 
รวมไปถงึการกระท าหรอืความสมัพนัธ์ที่ขดัต่อผลประโยชน์ขององคก์รด้วย ไม่รบัสิง่ตอบแทน
ใดๆ ทีบ่ ัน่ทอนหรอือาจบัน่ทอนวจิารณญาณของผูป้ระกอบวชิาชพี เปิดเผยความจรงิทัง้หมดที่
ทราบ ซึง่หากละเวน้ไมเ่ปิดเผยแลว้อาจท าใหร้ายงานผลการตรวจสอบบดิเบอืนไป 
 3.  การรกัษาความลบั (Confidentiality) ผูต้รวจสอบภายในต้องมคีวามรอบคอบในการ
ใช ้และปกป้องขอ้มลูทีไ่ดม้าระหว่างการปฏบิตัหิน้าที ่ไม่ใช้ขอ้มูลที่ได้มาเพื่อผลประโยชน์ส่วน
ตนหรอืเพื่อการใด ที่ขดัต่อกฎหมายหรอืขดัต่อวตัถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและหลกั
จรยิธรรมขององคก์ร 
 4.  ความสามารถในหน้าที่ (Competency) ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏบิตัิหน้าที่
เฉพาะในงานส่วนทีต่นเองมคีวามรู ้ทกัษะ และประสบการณ์ทีจ่ าเป็นส าหรบังานส่วนนัน้เท่านัน้ 
ปฏบิตังิานตรวจสอบภายในโดยยดึมาตรฐานสากลการปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน 
(International standards for the professional practice of internal auditing) เป็นหลกั 
และพฒันาความช านาญ ประสทิธผิล และคุณภาพของบรกิารอยา่งต่อเนื่อง 
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แนวคิดเก่ียวกบัการรบัรู้ 
 
 การรบัรูค้อื (Sensation) การรบัรูเ้ป็นการแปลหรอืตคีวามหมายแห่งการสมัผสัที่ไดร้บั
ออกเป็นสิง่หนึ่งสิง่ใดที่มคีวามหมาย หรอืที่รูจ้กัเขา้ใจ ซึ่งในการแปลหรอืตคีวามนี้จ าเป็นที่เรา
จะต้องใช้ประสบการณ์มาใช้ หากไม่มกีารประสานกนัระหว่างความรูเ้ดมิสู่การรบัรูแ้ล้วท าการ
ตคีวามออกมา กจ็ะไมม่กีารรบัรูก้บัสิง่เรา้นัน้ๆ จะมกีแ็ต่เพยีงการสมัผสัสิง่เรา้เท่านัน้ 
  
 ความหมายของการรบัรู้ 
 การรบัรูเ้ป็นการแปลความหมายของสิง่เรา้และการตอบสนองของร่างกายของคนต่อสิง่
เร้า ซึ่งจะแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล ขึน้อยู่กบัประสบการณ์แต่บุคคลนัน้ และท าให้บุคคลจะ
พฤตกิรรมแตกต่างกนั แต่ละบุคคลจะเลอืกรบัรูเ้ฉพาะขอ้มลูที่ตรงกบัความต้องการ และความ
พอใจ อย่างไรก็ตาม ยงัขึน้กบัพื้นฐานของกระบวนการของแต่ละบุคคลแต่ละคนเกี่ยวกบัความ
ต้องการ ค่านิยม การคาดหวงั และปจัจยัอื่น ๆ นอกจากน้ี การรบัรูย้งัสามารถอธบิายไดอ้ย่าง
ง่าย ๆ คือหมายถึง “กระบวนการการตีความผ่านประสาทสมัผสัใด ๆ โดยตรง ” ซึ่งจาก
ความหมายนี้ค าที่จะสื่อความหมายเดยีวกบัการรบัรู ้การสมัผสัรู ้อนัเป็นการที่เกดิจากการรบั
ความรูส้กึเขา้มาทางประสาทสมัผสัเกดิเป็นความเขา้ใจหรอืความรูส้กึภายในของบุคคล ดงันัน้
กล่าวอกีอยา่ง คอืการรบัรู ้หมายถงึ “การตคีวามหมายจติใจของบุคคลทีจ่ะท าใหเ้กดิการไดรู้ ้ได้
เขา้ใจ” 
 
 ความส าคญัของการรบัรู้ 
 สทิธโิชค วรานุสนัติกกุล (2546) ได้อธบิายไว้ว่า เรื่องความส าคญัของการรบัรู้ แบ่ง
ออกเป็น 2 ชนิด ดงันี้ 
 1.  การรบัรูม้คีวามส าคญัต่อการเรยีนรู ้โดยที่การรบัรูท้ าให้เกดิการเรยีนรู ้ถ้าไม่มกีาร
รบัรู้จะเกิดการเรยีนรู้ไม่ได้ ในท านองเดยีวกนั การเรยีนรู้มีผลต่อการรบัรู้ครัง้ใหม่ เนื่องจาก
ความรูป้ระสบการณ์ จะแปลความหมายใหท้ราบว่าคอือะไร 
 2.  การรบัรูม้คีวามส าคญัต่อเจตคต ิอารมณ์ และแนวโน้มพฤตกิรรม เมื่อรบัรูแ้ลว้ย่อม
เกดิความรูส้กึและมอีารมณ์ พฒันาเป็นเจตคต ิแลว้ก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมตามมาในทีสุ่ด 
 
 ประโยชน์ของการรบัรู้  
 ประโยชน์ของการรบัรู ้ประกอบดว้ย 
 1.  การสรา้งความประทบัใจแก่ผูอ้ื่น (Impression) เมื่อเรารูจ้กัใครเป็นครัง้แรกเราควร
สร้างความประทบัใจให้เกิดขึน้ ความประทบัใจระหว่างบุคคลเมื่อพบกนัครัง้แรกจะตรงึอยู่ใน
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ความรูส้กึเป็นเวลานาน และยากทีจ่ะลบไปงา่ยๆ เมื่อเรารูจ้กัใครเป็นครัง้แรกจะเกดิการรบัรูแ้ละ
ความประทบัใจกบับุคคลนัน้ไม่ว่าจะเป็นแง่บวกหรอืแง่ลบ ดงันัน้การสรา้งความประทบัใจครัง้
แรกจงึมคีวามส าคญัต่อบุคคลค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ถ้าเราคาดหวงัถงึคุณสมบตัขิอง
เขาและความสมัพนัธท์ีจ่ะเกดิในอนาคต 
 2.  การสรา้งสื่อต่างๆ ทราบกนัดวี่า ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการรบัรูม้ ี2 ปจัจยัดว้ยกนัซึง่ก็
คือ คุณสมบัติของสิ่งเร้า และคุณสมบัติของผู้ร ับรู้ เราสามารถน าปจัจัยเหล่าน้ีมาช่วยให้
ผูใ้ชบ้รกิารหรอืกลุ่มเป้าหมาย ทราบถงึวธิกีารและขัน้ตอนของบรกิารทีใ่ห ้รวมทัง้ประโยชน์ของ
บรกิารทีไ่ดร้บั มคีวามอยากทดลองใช ้และเกดิพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารในช่องทางดงักล่าว 
ใช้เป็นตวัสนับสนุนในการตดัสนิใจ ขอ้มลูบางอย่างทีไ่ดจ้ากการรบัรูส้ามารถน ามาใชป้ระโยชน์
ในการสนับสนุนการตดัสนิใจได้ โดยเฉพาะเมื่อมเีวลาในการตดัสนิใจค่อนขา้งน้อยและขอ้มลูที่
ไดร้บัมามไีมม่ากพอ 
 จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่า การรบัรู้คือกระบวนการภายในตัวบุคคลในการให้
ความหมายข้อมูลที่ได้ร ับจากการสัมผัสสิ่งเร้าของประสาทสัมผัสต่างๆ โดยใช้สมอง 
ประสบการณ์และสภาพจิตใจของบุคคลให้ความหมาย สิ่งที่รบัรู้และเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด
พฤตกิรรมตามการรบัรูน้ัน้โดยแสดงออกเป็นการกระท า ความนึกคดิ และแนวคดิ 
 เมื่อมนุษยม์กีารรบัรูต่้างกนั ความล้มเหลวของการสื่อสารจงึอาจเกดิขึน้ได้ เพราะการ
รบัรูเ้ป็นตวัก าหนดพฤตกิรรมการสื่อสาร ทศันคตแิละความหวงัของผู้สื่อสาร เป็นกระบวนการ
ทางจติที่ตอบสนองสิง่เรา้ที่ไดร้บัเป็นกระบวนการเลอืกรบัสาร การจดัสารเขา้ด้วยกนั และการ
ตีความสารที่ได้รบัตามความเข้าใจและความรู้สึกของตนเอง โดยในแต่ละวันสื่อต่างๆ ได้
น าเสนอข่าวสารมากมาย ผูร้บัสารจะเลอืกทีจ่ะเปิดรบัข่าวสารตามความสนใจหรอืเกี่ยวขอ้งกบั
ตนเอง โดยทัว่ไปการรบัรูเ้ป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้โดยไมรู่ต้วัหรอืตัง้ใจ และมกัเกดิตามประสบการณ์และ
การสัง่สมทางสงัคมคนเราไม่สามารถใหค้วามสนใจกบัสิง่ต่างๆ รอบตวัไดห้มด แต่จะเลอืกรบัรู้
เพยีงบางส่วนเท่านัน้ตามความสนใจของแต่ละคน ซึ่งต่างคนมคีวามสนใจและรบัรู้สิง่ต่าง ๆ 
รอบตวัต่างกนั โดยทัว่ไปการรบัรูท้ีแ่ตกต่างกนัเกดิจากอทิธพิล ไดแ้ก่ แรงผลกัดนัหรอืแรงจงูใจ 
(Motive) ประสบการณ์ (Experience) สภาพแวดลอ้ม (Environment) สภาวะจติใจและอารมณ์ 
 
แนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิผลการปฏิบติังาน 
 
 ประสทิธผิลของการปฏบิตังิานนัน้ คอื ผลส าเรจ็อนัเป็นผลเนื่องมาจากการปฏบิตังิาน
ตามโครงการ หรอืแผนงานนัน้ตามวตัถุประสงคข์ององคก์ารที่ไดต้ัง้ไว้ หรอืได้คาดหวงัไว ้โดย
หากน ามาศึกษาแล้วจะพบว่าประสทิธิผลนัน้ หมายถึง ผลส าเรจ็ที่เกิดขึ้นแล้วตวัเราคิดหรอื
วางแผนที่จะประกอบกิจการใดแล้วสามารถท ากิจการนัน้ให้ ส าเร็จได้ตามที่คิดหรอืวางไว ้
เรยีกว่า การท างานนัน้มีประสทิธภิาพ แนวความคดิสมยัใหม่ในการจดักจิการงานจะเริม่ต้นที่
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การตัง้จุดส าเร็จของงาน นัน่คือ ในการวางแผนงานนั ้น ณ จุดเริ่มต้นของงานจะมีการ
ตัง้ เ ป้าหมายหรือวัตถุประสงค์กันว่ าผลส าเร็จที่ เราต้องการนั ้นคืออะไร ประสิทธิผล 
(Effectiveness) หมายถงึ การที่ด าเนินโครงการหรอืงานอย่างหนึ่ง อย่างใดแลว้และปรากฏว่า
ผลเกดิขึน้ (Outcomes) หรอืผลผลติทีเ่กดิขึน้ (Output) ณ ระดบัหน่ึงระดบัใดทีเ่ป็นเป้าหมาย
หรอืวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไวม้กีารใชท้รพัยากร (Resources) หรอืปจัจยัน าเขา้ (Inputs) มาก
น้อยเพยีงใด ถ้าใช้ทรพัยากรหรอืปจัจยัน าเข้ามาด าเนินการในโครงการหรอืงานใดน้อยที่สุด 
และผลทีเ่กดิขึน้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้การด าเนินโครงการนัน้จะ
มปีระสทิธผิลสูงชุด (ทัง้นี้โดยการเปรยีบเทยีบโครงการแต่ละโครงการทีส่ามารถด าเนินการแลว้
บรรลุวตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายทีก่ าหนดไดเ้หมอืนกนั) ในทางตรงกนัขา้มโครงการใดแมว้่าจะ
สามารถด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้เหมือนกันก็ตามแต่ใช้
ทรัพยากรหรือปจัจัยน าเข้ามากกว่าโครงการอื่นๆ โครงการนั ้นก็จะไม่ใช่โครงการที่ มี
ประสทิธผิลสงูสุด 
 ปกรณ์ ปรยีากร (2553) ให้ความหมายของค าว่า “ประสทิธผิล” ไว้ว่า ประสทิธผิล
(Effectiveness) เป็นมติดิา้นผลส าเรจ็หรอืผลสมัฤทธิ(์achievement) ทีเ่กี่ยวกบัสมรรถนะของ
องคก์รในการก าหนด ทัง้ผลลพัธ ์(outcome) และผลงาน (outputs) ของกจิการทีม่คีวามชดัเจน 
เฉพาะเจาะจง โดยค านึงถงึความเป็นไปไดท้ีห่น่วยงาน หรอืผูป้ฏบิตังิานจะท างานใหบ้รรลุผล 
 
ลกัษณะธรุกิจขององคก์ร  
 
 บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจ ากดั เมื่อวนัที ่
17 มกราคม 2521 ในนาม "บริษัทเจรญิโภคภัณฑ์อาหารสตัว์ จ ากัด" ด้วยทุนจดทะเบียน
เริม่แรก 5 ล้านบาท โดยเริม่ต้นด้วยธุรกิจอาหารสตัว์บกและการเลี้ยงสตัว์บกในประเทศไทย 
ต่อมาในเดือนธันวาคม 2530 ซีพีเอฟได้ร ับอนุญาตให้น าหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใต้ชื่อย่อหลกัทรพัยว์่า "CPF" 
หลงัจากนัน้บรษิัทได้ขยายเข้าสู่ธุรกิจเลี้ยงกุ้งครบวงจรในปี 2531 และแปรสภาพเป็นบรษิัท
มหาชนจ ากดัในเดอืนมกราคม 2537 ในปี 2541 ซพีเีอฟได้เขา้ซื้อบรษิทัที่ด าเนินธุรกจิเกษตร
อุตสาหกรรมด้านการเลี้ยงสตัว์ และการแปรรูปเนื้อสตัว์ของเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ เข้ามาอยู่
ภายใต้การบรหิารงานของซพีเีอฟ โดยไดด้ าเนินการเสรจ็สมบูรณ์ในช่วงต้นปี 2542 ซพีเีอฟได้
เปลี่ยนชื่อเป็น "บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั(มหาชน)" พรอ้มประกาศวสิยัทศัน์ความ
ต้องการเป็น "ครวัของโลก" (Kitchen of the World) ทีม่กีารด าเนินธุรกจิเกษตรอุตสาหกรรม
ครบวงจรเพื่อผลติสนิค้าเนื้อสตัว์ และสนิค้าอาหารคุณภาพใหแ้ก่ผู้บรโิภคทัว่โลก หลงัจากนัน้
บรษิทัได้มกีารขยายธุรกจิไปลงทุนในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และในปี 2548 ได้ร่วมใช้ตรา
สนิคา้ "CP" กบัสนิคา้เนื้อสตัวแ์ปรรปูพืน้ฐาน พรอ้มกบัการเริม่ธุรกจิการผลติสนิคา้อาหารพรอ้ม
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รบัประทานภายใต้ตราสนิคา้ดงักล่าวออกจ าหน่ายในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ รวมถงึ
การขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายสนิค้าของบรษิัทในรูปแบบธุรกิจค้าปลกีสนิค้าอาหาร และ
รา้นอาหาร 
 ธุรกจิของบรษิทัสามารถจ าแนกออกเป็น 4 ประเภทหลกั คอื  
 1. ธุรกจิอาหารสตัว ์(Feed) ไดแ้ก่ การผลติและจ าหน่ายอาหารสตัว ์ 
 2. ธุรกจิเลีย้งสตัว ์(Farm) ไดแ้ก่ การเพาะพนัธุส์ตัว ์การเลีย้งสตัวเ์พื่อการคา้ และการ
แปรรปูเนื้อสตัวข์ ัน้พืน้ฐาน   
 3. ธุรกจิอาหาร (Food) ไดแ้ก่ การผลติเนื้อสตัวแ์ปรรูปกึ่งปรุงสุกและปรุงสุก และการ
ผลติสนิคา้อาหารพรอ้มรบัประทานภายใต้ตราสนิคา้ CP และตราสนิคา้ของลูกคา้ เพื่อจ าหน่าย
ในประเทศและส่งออก 
 4. ธุรกจิคา้ปลกีและรา้นอาหาร (Retail and Food Outlets) ไดแ้ก่ การขายช่องทางการ
จดัจ าหน่ายผลติภณัฑข์องบรษิทัในรูปแบบรา้นค้าปลกีและรา้นอาหารโดยกจิการของซบีรษิัท 
เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) แบ่งออกเป็นดงัในประเทศและต่างประเทศ 
   
 กิจการประเทศไทย (Local Operations)  
 เป็นการประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรเพื่อจ าหน่ายใน
ประเทศ และเพื่อส่งออกผลติภณัฑเ์นื้อสตัว ์เนื้อสตัวแ์ปรรปู และอาหารพรอ้มรบัประทานภายใต้
ตราสนิคา้ของบรษิทัตราสนิคา้ "CP" และตราสนิคา้ของลูกคา้ ไปจ าหน่ายครอบคลุมประมาณ 
40 ประเทศ ใน 5 ทวปีทัว่โลก การด าเนินธุรกจิของบรษิทัในประเทศไทยครอบคลุมประเภทของ
สตัว์บกและสตัว์น ้า โดยมปีระเภทสตัว์หลกั ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด กุ้ง และปลา ซึ่งมี
กระบวนการผลติครบวงจรเริม่ตัง้แต่การผลติอาหารสตัว ์การเพาะพนัธุ์สตัว์ การเลีย้งสตัว์เพื่อ
การคา้ การแปรรปูเนื้อสตัวข์ ัน้พืน้ฐาน การผลติสนิคา้เนื้อสตัวแ์ปรรปูกึ่งปรุงสุกและปรุงสุก การ
ผลติผลติภณัฑอ์าหารส าเรจ็รปูหรอืผลติภณัฑอ์าหารพรอ้มรบัประทาน รวมถงึการด าเนินธุรกจิ
คา้ปลกีและรา้นอาหาร 
 
 กิจการต่างประเทศ (International operations)  
 เป็นการประกอบธุรกจิเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารในต่างประเทศรวม 13 ประเทศ 
ซึ่งด าเนินการโดยบรษิัทย่อยในประเทศจนี เวยีดนาม ตุรกี อินเดีย มาเลเซยี อังกฤษ ลาว 
รสัเซยี ฟิลิปปินส์ ไต้หวนั เบลเยี่ยม และแทนซาเนีย และโดยบรษิัทร่วมในประเทศกมัพูชา 
บรษิทัขยายฐานการผลติไปตางประเทศโดยมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะน าความเชีย่วชาญในธุรกจิเกษตร
อุตสาหกรรมอาหารแบบครบวงจรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยของกิจการประเทศไทยไป
ประยกุตใ์ชใ้นประเทศทีม่ศีกัยภาพในการพฒันามาตรฐานการเลีย้งสตัวแ์ละพฒันาประสทิธภิาพ
ธุรกจิเกษตรอุตสาหกรรมเชงิพาณชิย ์
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ภาพท่ี 1 ผงัโครงสรา้งบรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 
ทีม่า :บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (2557), http://www.cpfworldwide.com   
 



25 
 

ภาพท่ี 2 ผงัโครงสรา้งฝา่ยตรวจสอบภายใน บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 
ทีม่า :บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (2558) 
 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
 จติรภา รุ่นประพนัธ์ (2554) ศกึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลการตรวจสอบ
ภายใน บรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) ในมุมมองผูร้บัตรวจ ผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัที่มี
ความสมัพนัธ์กบัประสทิธิผลการตรวจสอบภายใน คอื ปจัจยัด้านคุณสมบตัิของผู้ตรวจสอบ
ภายใน ปจัจยัดา้นการไดร้บัการสนับสนุนจากฝ่ายบรหิารและผูร้บัตรวจ ปจัจยัดา้นคุณภาพงาน
ตรวจสอบ และปจัจยัด้านความเขา้ใจในองค์กร การประสานงาน แหล่งขอ้มูลและการรายงาน 
โดยอธบิายว่า ปจัจยัด้านคุณสมบตัิของผู้ตรวจสอบภายในจากการศึกษาพบว่า ผู้ตรวจสอบ
ภายในทีม่คีวามรูแ้ละความสามารถเกี่ยวกบัการควบคุมภายใน กฎระเบยีบ การปฏบิตังิานดว้ย
ความเป็นอสิระและเทีย่งธรรม รวมถงึการมทีกัษะในการปฏบิตังิานล้วนแล้วแต่มคีวามสมัพนัธ์
เชงิบวกกบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน ปจัจยัดา้นการไดร้บัการสนับสนุนจากฝ่ายบรหิาร
และผู้รบัตรวจพบว่า ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รบัการสนับสนุนจากผู้บรหิารในด้านต่างๆ เช่น 
สนับสนุนดา้นขอ้มูล ส่งเสรมิใหพ้นักงานในหน่วยงานใหค้วามร่วมมอืกบัฝ่ายตรวจสอบภายใน 
การสนบัสนุนใหป้ฏบิตัติามขอ้เสนอแนะ ความใกลช้ดิภายในหน่วยรบัตรวจระหว่างผูบ้รหิารและ
พนังกาน การก าหนดบุคคลที่เหมาะสมในการปฏบิตัิงาน การมทีศันคตแิละปฏสิมัพนัธ์ที่ดกีบั
ส านักตรวจสอบภายใน มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน ปจัจยั
คุณภาพงานตรวจสอบ และมนุษยสมัพนัธ์พบว่า การสรุปประเดน็จากการตรวจพบ และมกีาร
ตดิตามเพื่อใหม้กีารปรบัปรุงและแก้ไขตามขอ้เสนอแนะควรทีจ่ะปฏบิตัไิดจ้รงิและเป็นประโยชน์
ต่อองคก์ร การมมีนุษยสมัพนัธ์ทีด่มีคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน 
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ปจัจยัความเขา้ใจในองคก์ร การประสานงาน แหล่งขอ้มลูและการรายงานผลพบว่า การทีผู่ต้รวจ
สอบภายในมคีวามเขา้ใจในองคก์รและอุตสาหกรรม การก าหนดให้มกีารประสานงานระหว่างผู้
ตรวจสอบภายในและผู้รบัตรวจ ความพร้อมของแหล่งความรู้และข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการ
รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บรหิารมคีวามสมัพนัธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการตรวจสอบ
ภายใน 
 อารวย ดเีลศิ (2549) ศกึษาประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของพนักงานตรวจสอบภายใน 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยสอบถามพนักงานตรวจสอบภายใน สงักดั
ฝา่ยตรวจสอบภายใน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผลการศกึษาความคดิเหน็
เกี่ยวกบัประสทิธผิลในการปฏบิตัิงานของพนักงานตรวจสอบภายในโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
เมื่อพจิารณาแยกตามปจัจยัต่างๆ ทัง้  3 ด้าน คอื ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏบิตังิาน ด้าน
ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน และดา้นแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
มคีวามเหน็ต่อองคป์ระกอบทัง้ 3 ดา้นในระดบัมาก โดยเกณฑส์ูงสุดอยู่ในดา้นความพงึพอใจใน
การปฏบิตังิาน รองลงมาได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏบิตัิงาน และล าดบัที่ 3 คอื ด้าน
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยขยายความในแต่ละด้านดังนี้  ด้านความพึงพอใจในการ
ปฏบิตังิาน ผูบ้งัคบับญัชาควรใหโ้อกาสกบัผูป้ฏบิตังิานทุกคนในการท างาน ดา้นสภาพแวดลอ้ม
ในการปฏบิตังิาน นโยบายฝ่ายบรหิารไม่ควรเปลีย่นแปลงบ่อย รวมทัง้ควรมตีวัชี้วดัที่สามารถ
วดัผลไดอ้ย่างเป็นรปูธรรม เป็นกลาง และยุตธิรรม ผูบ้รหิารต้องใหค้วามเป็นอสิระในการตรวจ
กบัผูป้ฏบิตังิานใหม้ากกว่าในปจัจุบนั การแบ่งงานกนัท าควรด าเนินการดว้ยความยุตธิรรม เท่า
เทยีมกนั พนักงานตรวจสอบภายในทุกคนต้องมวีสิยัทศัน์ร่วมกนั การสรรหาคนเขา้มาปฏบิตัิ
หน้าที่ในฝ่ายตรวจสอบภายในต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เป็นต้น ด้านแรงจูงใจในการ
ปฏบิตังิาน ผูบ้งัคบับญัชาควรมกีารชมเชยหรอืใหร้างวลัเพื่อจงูใจผูป้ฏบิตังิานเมื่อปฏบิตังิานได้
ตามผลส าเรจ็ที่วางไว้ มกีารส่งเสรมิในเรื่องการฝึกอบรมให้ความรู้กบัพนักงานทุกคนอย่างเท่า
เทยีมกนั ส่งเสรมิในเรื่องทุนการศกึษาต่อแก่พนักงาน และสนับสนุนในเรื่องความก้าวหน้าของ
พนักงานเพื่อลดอตัราการโยกย้ายหน่วยงานของพนักงานที่มศีกัยภาพสูงเนื่องจากพนักงาน
ตรวจสอบภายในได้รบัการส่งเสรมิในเรื่องของความก้าวหน้าน้อย ท าใหพ้นักงานขาดขวญัและ
ก าลงัใจ ส่งผลใหก้ารท างานขาดประสทิธภิาพ และประสทิธผิล 
 อรรตัน์ เรอืงจ ารสั (2555) ได้ศึกษาเรื่องการรบัรู้บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในต่อ
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานตรวจสอบภายในของธนาคารออมสนิ ส านักงานใหญ่ โดยสอบถาม
จากผู้ร ับตรวจ การรับรู้บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในของผู้ร ับการตรวจ พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องการรบัรู้บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในได้
ถูกต้อง แต่ยังมีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนน้อยที่ตอบผิด โดยตอบผิดมากสุดในเรื่อง การ
ตรวจสอบเน้นนโยบายทางการเงนิ มผีูต้อบไมถู่กต้องจ านวน 221 คน (คิดเป็นรอ้ยละ 61.4) ซึง่
ในความเป็นจรงิแล้วฝ่ายตรวจสอบภายในมหีน้าที่การตรวจสอบเน้นนโยบายและกลยุทธ์ทาง
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ธุรกิจ  และพบว่าฝ่ายตรวจสอบภายในให้ความรูก้บัผู้รบัการตรวจสอบเพยีงเรื่องการควบคุม
ภายในในการปฏบิตังิานที่ดใีนดา้นต่างๆ เท่านัน้ และระดบัการรบัรูข้องผู้รบัการตรวจสอบที่มี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ด้านการวางแผนการตรวจสอบ ด้านการ
ปฏบิตังิานตรวจสอบ ด้านการรายงานผลการปฏบิตักิารตรวจสอบและด้านการตดิตามผลการ
ตรวจสอบภายใน มกีารรบัรูบ้ทบาทของผูต้รวจสอบภายในอยู่ในระดบัมาก และยงัพบว่า เพศ 
ระดบัการศกึษา ต าแหน่งงาน และระยะเวลาในการท างานส่งผลต่อการรบัรูป้ระสทิธภิาพการ
ปฏบิตังิานของผู้ตรวจสอบภายในไม่แตกต่างกนั ส่วนอายุของผู้รบัการตรวจสอบนัน้ส่งผลต่อ
การรบัรู้ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของผู้ตรวจสอบภายในแตกต่างกนั และการรบัรูบ้ทบาท
ของผู้ตรวจสอบภายในนัน้ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานของผู้ตรวจสอบ
ภายใน 
 มทันา มัน่คง (2554) ศึกษาปจัจยัที่มีความสมัพันธ์กับประสิทธิภาพการตรวจสอบ
ภายในบรษิทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั โดยสอบถามพนักงานตรวจสอบภายในของบรษิทัไปรษณีย์
ไทย จ ากดั ผลการศกึษาพบว่า ระดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัปจัจยัส่วนบุคลของผู้ปฏบิตัหิน้าที่
ตรวจสอบภายใน ปจัจยัด้านการปฏบิตังิานของผู้ปฏบิตัิหน้าที่ตรวจสอบภายใน ความคดิเห็น
เกี่ยวกบัประสทิธภิาพของการตรวจสอบภายในโดยรวม อยู่ในระดบัมาก และปจัจยัด้านการ
ปฏบิตังิานกบัประสทิธภิาพการตรวจสอบภายใน มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 โดยมคี่าความสมัพนัธก์นัในทางบวกหรอืมคีวามสมัพนัธก์นัในลกัษณะทีค่ลอ้ยตาม
กัน กล่าวคือ มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ส าหรับปจัจัยด้านการปฏิบัติงานที่มี
ความสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพของการตรวจสอบภายในทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าสุด คอื ดา้นนโยบายการ
สนบัสนุนของฝา่ยบรหิาร ทัง้นี้ผูบ้รหิารควรตระหนกั และใหค้วามส าคญัต่อการตรวจสอบภายใน 
โดยให้การสนับสนุนการด าเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทัง้ก าหนดนโยบายที่ชดัเจน
ซึง่จะท าใหผู้ร้บัตรวจเขา้ใจ และใหค้วามร่วมมอืกบัผูต้รวจสอบภายในท าใหส้ามารถปฏบิตังิาน
ตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ ฝ่ายบรหิารควรให้การสนับสนุนขอ้เสนอแนะ แนวทางการแก้ไข ของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อใหผู้ร้บัตรวจมกีารน าไปปฏบิตัติาม 
 วราลกัษณ์ รงัสวีุฒศิกัดิ ์(2548) ศกึษาความคดิเหน็ของพนักงานที่มต่ีอการให้บรกิาร
งานตรวจสอบภายใน กรณีศกึษา ธนาคารยูโอบรีตันสนิ จ ากดั (มหาชน) ผลการศกึษาพบว่า 
ผู้ตอบค าถามส่วนใหญ่มคีวามรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบังานตรวจสอบภายในอยู่ในระดบัสูง โดย
ตอบค าถามดา้นปจัจยัความส าเรจ็ในการตรวจสอบภายในถูกต้องมากทีสุ่ด ล าดบัรองลงมาดา้น
บทบาทการตรวจสอบภายใน ในส่วนดา้นประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน ผูร้บัตรวจสามารถ
ตอบค าถามได้ถูกต้องน้อยที่สุด นอกจากนี้ยงัมพีนักงานบางส่วนที่ยงัมคีวามรูค้วามเขา้ใจไม่
ถูกต้องว่า การตรวจสอบภายในมุ่งเน้นในการค้นหาข้อผดิพลาดจากการปฏบิตัิงานและการ
ทุจรติทีเ่กดิขึน้ภายในองคก์ร ดงันัน้ผูบ้รหิารของหน่วยงานควรใหค้วามส าคญักบัการตรวจสอบ
ภายใน โดยส่งเสรมิให้พนักงานทุกคนที่เป็นผู้รบัตรวจมคีวามรู้ความเข้าใจในงานตรวจสอบ



28 
 

ภายในอยา่งทัว่ถงึ และผูบ้รหิารของหน่วยงานตรวจสอบภายในควรพจิารณาหาแนวทางในการ
พฒันาผู้ตรวจสอบภายใน ให้เป็นผู้ที่มคีวามรู้ความสามารถ และปรบัปรุงวธิีการปฏิบตัิงาน
ตรวจสอบภายในเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 
 นงลกัษณ์ อคัรคหสนิ (2546) ศึกษาปจัจยัที่มผีลต่อการให้ความร่วมมอืของผู้รบัการ
ตรวจสอบ กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ผลการศึกษา
พบว่า ผู้รบัการตรวจสอบโดยรวมให้ความร่วมมอือยู่ในระดบัมาก และมคีวามรูค้วามเขา้ใจใน
งานด้านการตรวจสอบภายในอยู่ในระดบัปานกลาง โดยพนักงานที่มปีจัจยัในเรื่องขอ้มูลส่วน
บุคคล ได้แก่ อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏบิตัิงาน ต าแหน่งงานในปจัจุบนัที่สูงกว่า
พนักงานที่มปีจัจยัดงักล่าวต ่ากว่า จะมคีวามรูค้วามเข้าใจในงานด้านการตรวจสอบภายในใน
ระดบัที่สูงกว่า ซึ่งเกดิจากประสบการณ์ที่ได้รบัหรอืความรูท้ี่ได้จากการศกึษาในระดบัที่สูงขึ้น 
ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิและทฤษฏเีกี่ยวกบัความรูซ้ึ่งระบุว่าความรูจ้ะเกดิจากประสบการณ์ที่
บุคคลไดร้บั ส าหรบัปจัจยัทีม่ผีลต่อการให้ความร่วมมอืของผู้รบัการตรวจสอบ ได้แก่ ต าแหน่ง
งาน และความรูค้วามเขา้ใจในงานดา้นการตรวจสอบภายใน ส าหรบัปจัจยัเรื่อง เพศ อายุ ระดบั
การศกึษา และระยะเวลาในการปฏบิตังิานไม่มผีลต่อการใหค้วามรว่มมอืของผูร้บัตรวจสอบ 
 อคัรวุฒ ิอคัรประเสรฐิกุล (2551) ศกึษาความรูแ้ละความคดิเหน็ของพนักงานทีม่ต่ีอการ
ตรวจสอบภายใน กรณีศึกษาธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามรูใ้นระดบัสูงในด้านขอบเขตของการตรวจสอบภายในมากที่สุด 
กลุ่มตวัอยา่งมคีวามรูท้ีถู่กตอ้งว่าการตรวจสอบภายในมขีอบเขตในการสอบทานการปฏบิตัติาม
นโยบายระเบยีบการปฏบิตังิานและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งมากที่สุดและกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี
ความคดิเหน็ต่อการตรวจสอบภายในอยู่ในระดบัเหน็ด้วยมาก โดยด้านที่มผีู้เหน็ดว้ยมากมาก
ที่สุดคือด้านการปฏิบัติงานในประเด็นที่ผู้ตรวจสอบได้ท าการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สนบัสนุนขอ้สรปุและผลการปฏบิตังิาน  ผูร้บัตรวจมรีะดบัการศกึษาและต าแหน่งงานทีแ่ตกต่าง
กันมคีวามรู้ในด้านการตรวจสอบภายในไม่แตกต่างกัน ผู้รบัตรวจที่มีเพศ อายุ และระดับ
การศึกษาที่แตกต่างมคีวามคดิเห็นต่อการการตรวจสอบภายในไม่แตกต่างกนั ผู้รบัตรวจที่มี
ระดบัความรูใ้นการการตรวจสอบภายในแตกต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อการการตรวจสอบภายใน
ทุกด้านไม่แตกต่างกัน ข้อเสนอแนะคือ ควรให้ความส าคญัในการสื่อสารไปยงัผู้รบัตรวจถึง
ภารกจิของการการตรวจสอบภายในทีถู่กตอ้งและควรเน้นว่าการตรวจสอบภายในไม่ไดม้สี่วนใน
การก าหนดนโยบาย วธิกีารปฏบิตังิาน หรอืแก้ไขระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ไม่ใช่เป็นการ
ช่วยปฏบิตังิานอื่นของผูร้บัตรวจ 
 Jiin-Feng Chen, PhD, CIA (2010) The IIA’s Global Internal Audit Survey: A 
Component of the CBOK Study Measuring Internal Auditing’s Value Report III จากการ
ส ารวจการผลความส าเร็จของผู้ตรวจสอบภายในจากมุมมองผู้รบัตรวจโดยสถาบนั CBOK 
เพื่อใหผู้ต้รวจสอบภายในสามารถเขา้ใจสถานการณ์และบทบาทของตน ณ ขณะนัน้ เพื่อทีจ่ะได้
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สามารถปรบัตวัใหท้นัต่อสถานการณ์ รวมไปถงึตอบสนองความต้องการของผูบ้รหิารใหไ้ดม้าก
ทีสุ่ด ผลของการส ารวจแบบสอบถาม 13,500 คน จาก 170 ประเทศ สามารถสรุปผลของแบบ
ส ารวจได้เป็น 5 รายงาน (1) ลกัษณะของกจิกรรมการตรวจ (2) ความสามารถที่จ าเป็นของผู้
ตรวจสอบภายใน (3) ผลความส าเรจ็ของผูต้รวจสอบภายใน (4) ผูต้รวจสอบภายในในยุคถดัไป 
(5) บทสรปุ 
 รายงานนี้ เป็นสรุปผลแบบส ารวจเรื่อง ผลความส าเร็จของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่ง
สามารถสรปุออกมาไดด้งันี้ 
 1.  ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มคีวามเห็นว่า การปฏบิตัิงานตรวจสอบภายใน
สรา้งคุณค่าใหอ้งค์กรซึง่มาจากจรยิธรรมทีผู่้ตรวจสอบภายในต้องรกัษาในเรื่องความเป็นอสิระ
และความเทีย่งธรรม 
 2.  ผูต้อบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มคีวามเหน็ว่า กจิกรรมในการควบคุมความเสี่ยง
ของผูต้รวจสอบภายใน, กจิกรรมการบรหิารความเสีย่ง (Risk management) และกจิกรรมการ
ก ากบัดแูลกจิการ (Governance) มลีกัษณะคลา้ยกนั ท าไมจงึไมป่ฏบิตัทิัง้ 3 กจิกรรมนี้ไปพรอ้ม
กนั 
 3.  ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มคีวามเห็นว่า จะวดัผลความส าเร็จของการ
ปฏบิตังิานตรวจสอบภายในส าเรจ็มากจาก  
    3.1  การเขา้ประชุม (Audit Committee) แลว้ไดร้บัการยอมรบัความคดิเหน็ 
    3.2  การท างานทีต่อ้งไปตรวจสอบกจิกรรมทีไ่ม่มขีอ้จ ากดัในการตรวจสอบ 
    3.3  มเีครือ่งมอืต่างๆ ทีช่่วยสนบัสนุนการตรวจสอบ 
 4. แนวโน้มการปฏิบัติงานตรวจสอบในปจัจุบันมีแนวโน้มที่มีความเชื่อมัน่ในตัวผู้
ตรวจสอบภายในของบรษิทัมากกว่าการจา้งบุคคลภายนอกมาตรวจสอบ 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

                                                    

 การศึกษาประสทิธิผลการปฏิบตัิงานของผู้ตรวจสอบภายในบรษิัท เจรญิโภคภณัฑ ์
อาหาร จ ากดั (มหาชน) ในมมุมองผูร้บัตรวจ ผูว้จิยัก าหนดระเบยีบวธิกีารศกึษาออกเป็น 4 ส่วน 
ไดแ้ก่ 1) ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 2) เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 3) การเกบ็รวบรวมขอ้มลู และ 
4) การวเิคราะหข์อ้มลู โดยมรีะเบยีบวธิกีารศกึษาดงัต่อไปนี้  
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ร ับตรวจในบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด 
(มหาชน) ในกรงุเทพมหานคร โดยไมร่วมผูร้บัตรวจทีป่ระจ าอยู่ทีส่ านักงานสาขาต่างจงัหวดัและ
ต่างประเทศ  ซึ่งประชากรที่ใช้ในการศึกษามีจ านวน 1,672 คน รวมทัง้หมด 7 หน่วยงาน 
ประกอบดว้ย ฝา่ยบญัช ีฝา่ยการเงนิและสนิเชื่อ ฝ่ายงานวจิยัและพฒันา ฝ่ายขายฝ่ายการตลาด 
ฝ่ายจดัซื้อและพสัดุ และฝ่ายบุคคล และก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างใช้สูตรการค านวณของ 
Taro Yamane ซึ่งมปีระชากรทัง้สิ้น 1,672 คน ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 90% และระดบัความ
คลาดเคลื่อน +10% จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งดงันี้ 
จากสตูร  

  
 

        
 

โดยที ่ n  = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 N  = ขนาดประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 e  = ค่าเปอรเ์ซน็ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตวัอยา่ง 
แทนค่า 

  
     

              
 

 
        

 

เพราะฉะนัน้จะไดก้ลุ่มตวัอย่างในการศกึษา จ านวน 94 คน 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 
 แบบสอบถามในการศกึษามลีกัษณะเป็นขอ้ค าถามปลายปิดและปลายเปิด แบ่งออกเป็น 
4 ส่วน ดงันี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยเพศ อายุ ระดบั
การศกึษาสงูสุด ระยะเวลาในการท างาน ต าแหน่งงานในปจัจบุนั มทีัง้หมด 5 ขอ้ 
 
 ส่วนที ่2 ระดบัการรบัรูบ้ทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน มจี านวนขอ้ค าถาม 11 โดยเป็น
ค าถามแบบปลายปิดใหเ้ลอืกตอบ ใช่ หรอื ไมใ่ช่ ใช้ระดบัการวดัขอ้มลูแบบอนัตรภาค 
 ค าตอบ ใช่ หมายถงึ    มคีวามรูค้วามเขา้ใจ  มคีะแนนเท่ากบั 1 
 ค าตอบ ไมใ่ช่ หมายถงึ    ไมม่คีวามรูค้วามเขา้ใจ มคีะแนนเท่ากบั 1 
 
 ส่วนที่ 3 ความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธผิลการปฏบิตัิงานตรวจสอบภายใน สอบถาม
ความคดิเห็นของผู้รบัตรวจ โดยแบ่งหวัข้อเป็น 10 ด้านดงันี้ (1) ด้านความเป็นอิสระของ
ผูป้ฏบิตังิานตรวจสอบภายใน (2) ดา้นจรยิธรรมและคุณสมบตัขิองผูต้รวจสอบภายใน (3) ดา้น
ความรู ้ความเชีย่วชาญและทกัษะการท างานของผูต้รวจสอบภายใน (4) ด้านการวางแผนการ
ตรวจสอบ (5) ดา้นการปฏบิตังิานตรวจสอบ (6) ดา้นการรายงานการปฏบิตักิารตรวจสอบ (7) 
ดา้นการตดิตามผลการตรวจสอบ (8) ดา้นการส่งเสรมิกระบวนการก ากบัดูแลกจิการ (9) ดา้น
การประเมนิความเสี่ยง และ (10) ด้านการสรา้งคุณค่าให้กบัองค์กร โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
เลือกตอบได้ค าตอบเดียว เพื่อแสดงระดับการรับรู้บทบาทผู้ตรวจสอบภายในที่มีต่อการ
ปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาค (Interval scale) ดงันี้ 
 ระดบัการรบัรู ้  มากทีสุ่ด   คะแนนเท่ากบั 5 
 ระดบัการรบัรู ้  มาก  คะแนนเท่ากบั 4 
 ระดบัการรบัรู ้  ปานกลาง คะแนนเท่ากบั 3 
 ระดบัการรบัรู ้  น้อย  คะแนนเท่ากบั 2 
 ระดบัการรบัรู ้  น้อยทีสุ่ด คะแนนเท่ากบั 1 
 
 ส่วนที ่4 ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ เป็นประโยคปลายเปิดเกี่ยวกบัขอ้เสนอ 
แนะในการปรบัปรงุแกไ้ขการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน 
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การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 
 การศกึษาโดยท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจาก 2 แหล่ง คอื 
 1. ขอ้มูลปฐมภูม ิ(Primary data) ไดจ้ากแบบสอบถาม และเก็บแบบสอบถามด้วย
ตวัเอง ระยะเวลาตัง้แต่เดอืนมถุินายน 2558 ถงึ เดอืนสงิหาคม 2558 รวมระยะเวลาทัง้สิน้ 3 เดอืน 
 2. ขอ้มลูทุตยิภูม ิ(Secondary data) เป็นขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและ
ผลงานการวิจยัต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน เช่น เอกสาร ต าราทางวิชาการ 
บทความทางวชิาการ วทิยานิพนธ ์มาตรฐานสากลการปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน 
เป็นตน้ 
  
การวิเคราะหข้์อมลู 
 
 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive statistic) โดยแบ่งการวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามแต่ละส่วน ดงันี้ 
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รบัตรวจบรษิัท เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร
จ ากดั (มหาชน) ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษาสงูสุด ระยะเวลาในการท างาน ต าแหน่งงานใน
ปจัจบุนั โดยน าขอ้มลูทีร่วบรวมไดม้าวเิคราะหห์าค่าทางสถติ ิซึง่ประกอบดว้ย การหาค่าความถี ่
(Frequency) และรอ้ยละ (Percentage) 
 ส่วนที ่2 การรบัรูบ้ทบาทหน้าทีข่องผูต้รวจสอบภายในของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นการ
วดัความรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบับทบาทหน้าทีข่องผูต้รวจสอบภายใน ซึ่งเกบ็รวบรวมขอ้มลูจาก
แบบสอบถามส่วนที่ 2 โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบค าถามทัง้หมด 11 ขอ้ โดยตอบว่า ใช่ 
หรอื ไม่ใช่ แล้วน าค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้มาแปลความหมายของข้อมูล เป็นระดบั
ความรู ้ความเขา้ใจเป็นรายขอ้และในภาพรวม โดยค าตอบทีถู่กตอ้งแสดงรายละเอยีดดงัตารางที ่1 
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ตารางท่ี 1  การรบัรูบ้ทบาทหน้าทีผู่ต้รวจสอบภายในทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจทีถู่กตอ้ง 

การรบัรูบ้ทบาทหน้าทีผู่ต้รวจสอบภายใน ใช่ ไมใ่ช่ 

1. การตรวจสอบภายใน เป็นการช่วยเพิม่คุณค่าใหก้บัองคก์รและ
ปรบัปรงุการด าเนินงานขององคก์รใหด้ขีึน้ 

ถูกตอ้ง 
ไม่

ถูกตอ้ง 

2. การตรวจสอบภายในช่วยใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงคด์ว้ยการประเมนิ
และปรบัปรงุประสทิธผิลของกระบวนการบรหิารความเสีย่ง การควบคุม 
และการก ากบัดแูลกจิการอยา่งเป็นระบบและเป็นระเบยีบ 

ถูกตอ้ง 
ไม่

ถูกตอ้ง 

3. การตรวจสอบภายใน เป็นการใหบ้รกิารขอ้มลูแก่ฝา่ยบรหิาร และเป็น
หลกัประกนัขององคก์รในดา้นการประเมนิประสทิธผิลของระบบการ
ควบคุมภายในทีเ่หมาะสม ทัง้ในดา้นการเงนิและการบรหิารงาน 

ถูกตอ้ง 
ไม่

ถูกตอ้ง 

4. การตรวจสอบภายในเน้นการตรวจสอบนโยบายทางการเงนิและการ
บญัชเีป็นหลกั 

ไม่
ถูกตอ้ง 

ถูกตอ้ง 

5. การตรวจสอบภายในเน้นการตรวจสอบหลกัฐานและเอกสารทางการ
เงนิเป็นหลกั 

ไม่
ถูกตอ้ง 

ถูกตอ้ง 

6. การตรวจสอบภายในเน้นการบรหิารความเสีย่ง การก ากบัดแูลกจิการ
ทีด่ ีการควบคุมภายใน การตรวจดา้นการบรหิารและการปฏบิตังิาน 

ถูกตอ้ง 
ไม่

ถูกตอ้ง 

7. ผูต้รวจสอบภายในสามารถแสดงความคดิเหน็ หรอืรายงานผลการ
ปฏบิตังิานไดอ้ย่างอสิระตามหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

ถูกตอ้ง 
ไม่

ถูกตอ้ง 

8. การปฏบิตังิานตรวจสอบภายในสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลการ
ปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน 

ถูกตอ้ง 
ไม่

ถูกตอ้ง 

9. ผูต้รวจสอบภายในเป็นผูร้กัษากฎระเบยีบต่างๆ ทีม่อียูใ่นองคก์รอยา่ง
เครง่ครดั 

ถูกตอ้ง 
ไม่

ถูกตอ้ง 

10. การตรวจสอบภายในช่วยส่งเสรมิใหม้รีะบบการควบคุมภายในทีม่ ี
ประสทิธภิาพ 

ถูกตอ้ง 
ไม่

ถูกตอ้ง 

11. การตรวจสอบภายในช่วยส่งเสรมิส่งเสรมิใหเ้กดิกระบวนการก ากบั
ดแูลกจิการทีด่ ี

ถูกตอ้ง 
ไม่

ถูกตอ้ง 

 

จากตารางที่ 1 ท าให้ทราบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในที่ถูกต้อง และ
สามารถน ามาวดัระดบัการรบัรูบ้ทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในตามคะแนนที่ตอบค าถาม
ถูกตอ้งโดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
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ระดบัการรบัรู ้        มาก   คะแนนเท่ากบั 9 - 11 
ระดบัการรบัรู ้        ปานกลาง   คะแนนเท่ากบั 7 - 8 
ระดบัการรบัรู ้        น้อย  คะแนนเท่ากบั 0 - 6 
 
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์การรบัรู้ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในของ

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ์อาหารจ ากดั (มหาชน) ในมุมมองของผู้รบัตรวจ โดยน าข้อมูลที่รวบรวม
ไดม้าวเิคราะหห์าค่าทางสถติ ิซึง่ประกอบดว้ย การหาค่าเฉลีย่ 

เกณฑ์การแปลผล มาจากการหาค่าคะแนนเฉลี่ยและแปลความหมายของคะแนนทัง้ 5 
ระดบัค่าเฉลีย่ ดว้ยวธิกีารค านวณอนัตรภาคชัน้เพื่อแบ่งช่วงระดบัค่าเฉลีย่ ดงันี้ 

คะแนนสงูสุด – คะแนนต ่าสุด

จ านวนชัน้
  =    

 
 = 0.8 

ดงันัน้ในแต่ละช่วงคะแนนของระดบัชัน้เท่ากบั 0.8 คดิเป็นเกณฑแ์บ่งช่วงคะแนนในแต่
ละระดบัชัน้ ดงันี้ 
 ค่าเฉลีย่คะแนนระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถงึ มรีะดบัการรบัรูน้้อยทีสุ่ด 
 ค่าเฉลีย่คะแนนระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถงึ มรีะดบัการรบัรูน้้อย 
 ค่าเฉลีย่คะแนนระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถงึ มรีะดบัการรบัรูป้านกลาง 
 ค่าเฉลีย่คะแนนระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถงึ มรีะดบัการรบัรูม้าก 
 ค่าเฉลีย่คะแนนระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถงึ มรีะดบัการรบัรูม้ากทีสุ่ด 
 

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานเรื่องการรับรู้ประสิทธิผลการ
ปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายในขึน้อยู่กบัสถานภาพการท างานของผูร้บัตรวจ ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร
และผูป้ฏบิตังิาน มรีะดบัความเหน็แตกต่างกนัโดยใชค้่าทางสถติ ิIndependent simplest t – test 
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บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาประสทิธผิลการปฏบิตัิงานของผู้ตรวจสอบภายใน บรษิัท เจรญิโภคภณัฑ์

อาหาร  จ ากดั (มหาชน) ในมมุมองผูร้บัตรวจ  เป็นการวจิยัเชงิส ารวจโดยใชแ้บบสอบถามความ
คดิเหน็จากพนกังานบรษิทัจ านวน 94 คน  ผลการศกึษาแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คอื 1) ขอ้มลูส่วน
บุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 2) การรบัรูบ้ทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน 3) การรบัรู้
ประสทิธผิลการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายใน และ 4) การเปรยีบเทยีบการรบัรูป้ระสทิธผิล
การปฏิบัติงานระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานรบัตรวจ โดยมีรายละเอียดผล
การศกึษาดงัต่อไปนี้ 
 
ข้อมลูส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบั
การศึกษาสูงสุด ระยะเวลาในการท างาน และระดับต าแหน่งในปจัจุบัน ผลการศึกษามี
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 2 จ านวน และรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ 
จ านวน 

( n=94 คน) 
ร้อยละ 

ชาย 51 54.3 
หญงิ 43 45.7 
รวม 94 100.00 

 
จากตารางที ่2 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 51 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

54.3 และเพศหญงิ จ านวน 43 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.7 
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ตารางท่ี 3 จ านวน และรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ 
จ านวน 

( n=94 คน) 
ร้อยละ 

ต ่ากว่า 25 ปี 12 12.8 
25 – 35 ปี 33 35.1 

มากกว่า 35 – 50 ปี 35 37.2 
51 ปีขึน้ไป 14 14.9 

รวม 94 100.00 
 

จากตารางที ่3 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุมากกว่า 35–50 ปี คดิ
เป็นรอ้ยละ 37.2 รองลงมาคอื ช่วงอายุ 25-35 ปี รอ้ยละ 35.1 ช่วงอายุ 51 ปีขึน้ไป รอ้ยละ 14 
ช่วงอายตุ ่ากว่า 25 ปี รอ้ยละ 12.8 
 
ตารางท่ี 4 จ านวน และรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศกึษา 

ระดบัการศึกษา 
จ านวน 

( n=94 คน) 
ร้อยละ 

ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 2 2.1 
ปรญิญาตร ี 72 76.6 
ปรญิญาโท 19 20.2 

สงูกว่าปรญิญาโท 1 1.1 
รวม 94 100.00 

 
จากตารางที ่4 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษา คอื ระดบัปรญิญา

ตร ีคดิเป็นร้อยละ 76.6 รองลงมาคอื ระดบัปรญิญาโท ร้อยละ 20.2 ระดบัต ่ากว่าปรญิญาตร ี
รอ้ยละ 2.1 ระดบัสงูกว่าปรญิญาโท รอ้ยละ 1.1 
 
ตารางท่ี 5  จ านวน และรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาในการท างาน 

ระยะเวลาในการท างาน 
จ านวน 

( n=94 คน) 
ร้อยละ 

ต ่ากว่า 5 ปี 20 21.3 
5 - 10 ปี 18 19.1 

มากกว่า 10 -15 ปี 27 28.7 
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ตารางท่ี 5  จ านวน และรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาในการท างาน (ต่อ) 

ระยะเวลาในการท างาน 
จ านวน 

( n=94 คน) 
ร้อยละ 

16 ปีขึน้ไป 29 30.9 
รวม 94 100.00 

 
จากตารางที ่5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะยะเวลาในการท างาน 16 ปีขึน้

ไป คดิเป็นรอ้ยละ 30.9 รองลงมาคอื ระยะเวลามากกว่า 10 - 15 ปี รอ้ยละ 28.7 ระยะเวลาต ่า
กว่า 5 ปี รอ้ยละ 21.3 ระยะเวลา 5 - 10 ปี รอ้ยละ 19.1 
 
ตารางท่ี 6 จ านวน และรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัต าแหน่ง 

ต าแหน่ง 
จ านวน 

( n=94 คน) 
ร้อยละ 

ระดบัพนกังาน 23 24.5 
ระดบัผูจ้ดัการแผนก 17 18.1 
ระดบัผูจ้ดัการฝา่ย 30 31.9 
ระดบัผูจ้ดัการทัว่ไป 11 11.7 

ระดบัผูบ้รหิาร (AVPขึน้ไป) 13 13.8 
อื่นๆ - - 
รวม 94 100.00 

 
จากตารางที ่6 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มตี าแหน่งงานระดบัผูจ้ดัการฝ่าย คดิ

เป็นร้อยละ 31.9 รองลงมาคอืระดบัพนักงาน รอ้ยละ 24.5 ระดบัผู้จดัการแผนก รอ้ยละ 18.1 
ระดบัผูบ้รหิาร รอ้ยละ 13.8 ระดบัผูจ้ดัการทัว่ไป รอ้ยละ 11.7 
  
การรบัรู้บทบาทหน้าท่ีของผูต้รวจสอบภายใน 
 
 การรบัรู้บทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นการวัด
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกบับทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามส่วนที่ 2 โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบค าถามทัง้หมด 11 ขอ้ โดยตอบว่า ใช่ 
หรอื ไม่ใช่ แล้วน าค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้มาแปลความหมายของข้อมูล เป็นระดบั
ความรู ้ความเขา้ใจเป็นรายขอ้และในภาพรวม 
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ตารางท่ี 7 จ านวน รอ้ยละ และค่าเฉลี่ยของระดบัการรบัรูต่้อบทบาทหน้าทีผู่้ตรวจสอบภายใน   
     ของผูร้บัตรวจ จ าแนกตามค าตอบทีถู่กตอ้ง 

ระดบัการรบัรู ้
จ านวน(รอ้ยละ)ของค าตอบท่ีถกูต้อง 

( n=94 คน) ค่าเฉล่ีย 

9-11 ข้อ 7-8 ข้อ 0-6 ข้อ 

บทบาทหน้าทีผู่ต้รวจสอบภายใน 
84 

(89.36) 
7 

(7.45) 
3 

(3.19) 
9.38 

 
จากตารางที ่7 พบว่าจ านวนขอ้ทีผู่ต้อบแบบสอบถามตอบถูกมากทีสุ่ดตามช่วงคะแนน

อยูใ่นช่วง 9 -11 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 89.36 ซึง่อยู่ในระดบัมาก แสดงว่าผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มคีวามเขา้ใจในเรือ่งบทบาทหน้าทีข่องผูต้รวจสอบภายใน  
 
ตารางท่ี 8 จ านวน และรอ้ยละของระดบัการรบัรูต่้อบทบาทหน้าทีผู่ต้รวจสอบภายในของผูร้บัตรวจ 

ระดบัการรบัรู้บทบาทหน้าท่ีผูต้รวจสอบภายในท่ีถกูต้อง 
การรบัรู้ถกูต้อง 
จ านวน 

( n=94 คน) 
ร้อยละ 

1. การตรวจสอบภายในเป็นการช่วยเพิม่คุณค่าใหก้บัองคก์รและ
ปรบัปรงุการด าเนินงานขององคก์รใหด้ขีึน้ 

93 98.90 

2. การตรวจสอบภายในช่วยใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงคด์ว้ยการ
ประเมนิและปรบัปรงุประสทิธผิลของกระบวนการบรหิารความเสีย่ง 
การควบคุม และการก ากบัดูแลกจิการอยา่งเป็นระบบและเป็น
ระเบยีบ 

93 98.90 

3. การตรวจสอบภายในเป็นการใหบ้รกิารขอ้มลูแก่ฝา่ยบรหิาร และ
เป็นหลกัประกนัขององคก์รในดา้นการประเมนิประสทิธผิลของ
ระบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม ทัง้ในดา้นการเงนิและการ
บรหิารงาน 

90 95.70 

4. การตรวจสอบภายในเน้นการตรวจสอบนโยบายทางการเงนิและ
การบญัชเีป็นหลกั 

39 48.50 

5. การตรวจสอบภายในเน้นการตรวจสอบหลกัฐานและเอกสาร
ทางการเงนิเป็นหลกั 

34 36.20 

6. การตรวจสอบภายในเน้นการบรหิารความเสีย่ง การก ากบัดแูล
กจิการทีด่ ีการควบคุมภายใน การตรวจดา้นการบรหิารและการ
ปฏบิตังิาน 

88 93.60 
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ตารางท่ี 8 จ านวน และรอ้ยละของระดบัการรบัรูต่้อบทบาทหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของ  
      ผู้รบัตรวจ (ต่อ) 

ระดบัการรบัรู้บทบาทหน้าท่ีผูต้รวจสอบภายในท่ีถกูต้อง 

รบัรู้บทบาทหน้าท่ี
ถกูต้อง 

จ านวน 
( n=94 คน) 

ร้อยละ 

7. ผูต้รวจสอบภายในสามารถแสดงความคดิเหน็หรอืรายงานผล
การปฏบิตังิานไดอ้ย่างอสิระตามหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

90 95.70 

8. การปฏบิตังิานตรวจสอบภายในสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลการ
ปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน 

88 93.60 

9. ผูต้รวจสอบภายในเป็นผูร้กัษากฎระเบยีบต่างๆ ทีม่อียูใ่นองคก์ร
อยา่งเครง่ครดั 

86 91.50 

10. การตรวจสอบภายในช่วยส่งเสรมิใหม้รีะบบการควบคุมภายใน
ทีม่ปีระสทิธภิาพ 

91 96.80 

11. การตรวจสอบภายในช่วยส่งเสรมิส่งเสรมิใหเ้กดิกระบวนการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

90 95.70 

 
จากตารางที่ 8 พบว่าขอ้ที่ผู้ตอบแบบสอบถามตอบไม่ถูกต้องมากที่สุด 3 อนัดบัแรก

เรยีงตามล าดบัไดด้งันี้  
 (1) การตรวจสอบภายในเน้นการตรวจสอบหลกัฐานและเอกสารทางการเงนิเป็นหลกั 
เป็นค าถามทีผู่ต้อบแบบสอบถามตอบไมถู่กตอ้งมากทีสุ่ดอนัดบัหนึ่ง โดยผูต้อบแบบสอบถามไม่
เข้าใจบทบาทหน้าที่หรอืมกีารรบัรู้บทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในไม่เพยีงพอว่า การ
ตรวจสอบภายในเน้นการตรวจสอบหลกัฐานและเอกสารทางการเงนิเป็นหลกั โดยมผีู้ตอบ
แบบสอบถามไมถู่กตอ้งจ านวน 60 คน คดิเป็นรอ้ยละ 63.8 

(2) การตรวจสอบภายในเน้นการตรวจสอบนโยบายทางการเงนิและการบญัชเีป็นหลกั
เป็นค าถามทีผู่ต้อบแบบสอบถามตอบไมถู่กตอ้งมากทีสุ่ดอนัดบัสอง โดยผูต้อบแบบสอบถามไม่
เข้าใจบทบาทหน้าที่หรอืมกีารรบัรู้บทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในไม่เพยีงพอว่า การ
ตรวจสอบภายในเน้นการตรวจสอบนโยบายทางการเงนิและการบญัชีเป็นหลกั โดยมผีู้ตอบ
แบบสอบถามไมถู่กตอ้งจ านวน 55 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.5 

(3) ผูต้รวจสอบภายในเป็นผูร้กัษากฎระเบยีบต่างๆ ทีม่อียูใ่นองคก์รอย่างเคร่งครดั เป็น
ค าถามที่ผู้ตอบแบบสอบถามตอบไม่ถูกต้องมากที่สุดอนัดบัสาม โดยผู้ตอบแบบสอบถามไม่
เขา้ใจบทบาทหน้าทีห่รอืมกีารรบัรูบ้ทบาทหน้าทีข่องผูต้รวจสอบภายในไมเ่พยีงพอว่าผูต้รวจสอบ 
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ภายในไม่ได้เป็นผู้ร ักษากฎระเบียบต่างๆ ที่มีอยู่ในองค์กรอย่างเคร่งครัด โดยมีผู้ตอบ
แบบสอบถามไม่ถูกต้องจ านวน 8 คน คดิเป็นร้อยละ 8.5 ซึ่งในความเป็นจรงิแล้วผู้ตรวจสอบ
ภายในมหีน้าทีค่วบคุมดแูลระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆในองคก์รใหเ้ป็นไปตาม
กฎระเบียบที่วางไว้และตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ว่ามกีารปฏิบตัิตาม
กฎระเบยีบทีว่างไวห้รอืไม่ 

 
การรบัรู้ประสิทธิผลการปฏิบติังานของผู้ตรวจสอบภายใน   

 
ระดับการรับรู้ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ศึกษาจาก

แบบสอบถามความคดิเห็นของผู้รบัตรวจแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 10 ส่วน ดงันี้ (1) ความ
เป็นอสิระของผูป้ฏบิตังิานตรวจสอบภายใน (2) จรยิธรรมและคุณสมบตัขิองผูต้รวจสอบภายใน 
(3) ความรู ้ความเชี่ยวชาญและทกัษะการท างานของผู้ตรวจสอบภายใน (4) การวางแผนการ
ตรวจสอบ (5) การปฏิบตัิงานตรวจสอบ (6) การรายงานการปฏิบตัิการตรวจสอบ (7) การ
ตดิตามผลการตรวจสอบ (8) การส่งเสรมิกระบวนการก ากบัดูแลกจิการ (9) การประเมนิความ
เสีย่ง และ (10) การสรา้งคุณค่าใหก้บัองคก์ร โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

  
ความเป็นอิสระของผูป้ฏิบติังานตรวจสอบภายใน 
ระดบัการรบัรู้ประสทิธผิลการปฏิบตัิงานของผู้ตรวจสอบภายในด้านความเป็นอิสระ

แสดงในตารางที ่9 ดงันี้ 
 
ตารางท่ี 9  จ านวน รอ้ยละและค่าเฉลีย่การรบัรูป้ระสทิธผิลดา้นความเป็นอสิระ 

ระดบัการรบัรู้ประสิทธิผล
ด้านความเป็นอิสระ 

จ านวน(ร้อยละ) ผู้ตอบแบบสอบถาม 
( n=94 คน) 

ค่าเฉล่ีย 

การ
แปล
ผล มาก

ท่ีสดุ 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ 

1. ผูต้รวจสอบภายในไมไ่ด้
ปฏบิตังิานภายใตข้อบเขตที่
หน่วยงานผูร้บัการตรวจให้
ตรวจสอบเท่านัน้ 

11 
(11.7) 

44 
(46.8) 

33 
(35.1) 

4 
(4.3) 

2 
(2.1) 

3.62 
 

มาก 
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ตารางท่ี 9  จ านวน รอ้ยละและค่าเฉลีย่การรบัรูป้ระสทิธผิลดา้นความเป็นอสิระ (ต่อ) 

ระดบัการรบัรู้ประสิทธิผล
ด้านความเป็นอิสระ 

จ านวน(ร้อยละ) ผู้ตอบแบบสอบถาม 
( n=94 คน) 

ค่าเฉล่ีย 

การ
แปล
ผล มาก

ท่ีสดุ 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ 

2. ผูต้รวจสอบภายในสามารถ
ตรวจสอบการปฏบิตังิานต่างๆ 
ได ้หากหน่วยงานผูร้บัการ
ตรวจไมอ่นุญาต 

17 
(18.1) 

34 
(36.2) 

28 
(29.8) 

10 
(10.6) 

5 
(5.3) 

3.51 
 

มาก 

3. ผูต้รวจสอบภายในไม่มสี่วน
เกีย่วขอ้งหรอืสรา้ง
ความสมัพนัธใ์ดๆ ทีจ่ะน าไปสู่
ความขดัแยง้กบัผลประโยชน์
ขององคก์ร 

23 
(24.5) 

41 
(43.6) 

23 
(24.5) 

7 
(7.4) 

- 3.85 
 

มาก 

4. ผูต้รวจสอบภายในมคีวาม
อสิระในการปฏบิตังิาน
ตรวจสอบ การแสดงความ
คดิเหน็ และสามารถรายงานผล
การตรวจสอบไดอ้ยา่งมเีสรภีาพ 

33 
(35.1) 

50 
(53.2) 

10 
(10.6) 

- 1 
(1.1) 

4.21 
 

มาก
ทีสุ่ด 

5. ผูต้รวจสอบภายในมสีทิธใิน
การเขา้ถงึและมเีสรภีาพในการ
สอบทานขอ้มลู เอกสาร และ
การปฏบิตังิาน 

29 
(30.9) 

48 
(51.1) 

16 
(17.0) 

- 1 
(1.1) 

4.12 
 

มาก 

รวม 3.86 มาก 
 

จากตารางที่ 9 พบว่าความเป็นอิสระของผู้ปฏบิตัิงานของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีการรบัรู้ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลีย่ 3.86) มกีารแสดงความคดิเหน็และสามารถรายงานผลการตรวจสอบไดอ้ย่างมเีสรภีาพ 
อยู่ในระดบัความคดิเหน็มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.21) โดยประเดน็ที่มกีารรบัรูต้ ่ากว่าเกณฑเ์ฉลี่ย 
ได้แก่ ผู้ตรวจสอบภายในไม่ได้ปฏบิตังิานภายใต้ขอบเขตที่ผู้รบัตรวจก าหนด (ค่าเฉลี่ย 3.62) 
และผูต้รวจสอบภายในสามารถปฏบิตังิานต่างๆ แมผู้ร้บัตรวจไมอ่นุญาต (ค่าเฉลีย่ 3.51) 
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จริยธรรมและคณุสมบติัของผูต้รวจสอบภายใน 
ระดบัการรบัรู้ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในด้านจริยธรรมและ 

คุณสมบตัขิองผูต้รวจสอบภายในแสดงในตารางที ่10 ดงันี้ 
 

ตารางท่ี 10 จ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยการรบัรู้ประสิทธิผลด้านจริยธรรมและคุณสมบัติ 
  ของผูต้รวจสอบภายใน 

ระดบัการรบัรู้ประสิทธิผล
ด้านจริยธรรมและ

คณุสมบติั 

จ านวน(ร้อยละ) ผู้ตอบแบบสอบถาม 
( n=94 คน) 

ค่าเฉล่ีย 

การ
แปล
ผล มาก

ท่ีสดุ 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ 

1. ผูต้รวจสอบภายในมกีาร
แต่งกายและการวางตวัเป็น
กลางเหมาะสมกบักาลเทศะ 
และมทีศันคตทิีด่ต่ีอผูร้บัการ
ตรวจ 

29 
(30.9) 

49 
(52.1) 

15 
(16.0) 

- 1 
(1.1) 

4.12 
 
 

มาก 

2. ผูต้รวจสอบภายในมคีวาม
ซื่อสตัย ์สุจรติ มคีวามโปรง่ใส
และปราศจากอคตสิ่วนตวัใน
การปฏบิตังิาน 

37 
(39.4) 

45 
(47.9) 

11 
(11.7) 

1 
(1.1) 

- 
 

4.26 
 

มาก
ทีสุ่ด 

3. ผูต้รวจสอบภายในมคีวาม 
สามารถในการสรา้งความ 
สมัพนัธท์ีด่กีบัผูร้บัการตรวจ
ไดเ้ป็นอย่างด ี

24 
(25.5) 

45 
(47.9) 

23 
(24.5) 

2 
(2.1) 

- 3.97 
 

มาก 

4. ผูต้รวจสอบภายในสามารถ
อธบิายเรือ่งทีต่รวจสอบใหแ้ก่
ผูร้บัการตรวจใหส้ามารถ
เขา้ใจ และยอมรบัในเรือ่งที่
ตรวจสอบได ้

25 
(26.6) 

50 
(53.2) 

17 
(18.1) 

1 
(1.1) 

1 
(1.1) 

4.03 
 

มาก 
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ตารางท่ี 10 จ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยการรบัรู้ประสิทธิผลด้านจริยธรรมและคุณสมบัติ  
  ของผูต้รวจสอบภายใน (ต่อ) 

ระดบัการรบัรู้ประสิทธิผล
ด้านจริยธรรมและ

คณุสมบติั 

จ านวน(ร้อยละ) ผู้ตอบแบบสอบถาม 
( n=94 คน) 

ค่าเฉล่ีย 

การ
แปล
ผล มาก

ท่ีสดุ 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ 

5. ผูต้รวจสอบภายในที่
ปฏบิตังิานรว่มกบัท่านไมไ่ด้
เป็นบุคคลครอบครวัเดยีวกนั
หรอืเป็นญาตกิบัท่าน 

35 
(37.2) 

24 
(25.5) 

27 
(28.7) 

8 
(8.5) 

- 3.91 
 

มาก 

6. ผูต้รวจสอบภายในเกบ็
รกัษาความลบัของขอ้มลูที่
ผูร้บัตรวจใหเ้ป็นอย่างด ีโดย
ไมน่ าขอ้มลูไปเปิดเผยและใช้
ประโยชน์ส่วนตน 

33 
(35.1) 

47 
(50.0) 

13 
(13.8) 

1 
(1.1) 

- 4.19 
 

มาก 

 
จากตารางที่ 10 พบว่าจริยธรรมและคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตอบ

แบบสอบถามมกีารรบัรู้ประสิทธิผลการปฏิบตัิงานของผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉลีย่ 4.08) โดยความคดิเหน็เรื่องผู้ตรวจสอบภายในมคีวามซื่อสตัย ์สุจรติ มคีวามโปร่งใส 
อยูใ่นระดบัความคดิเหน็มากทีสุ่ด (ค่าเฉลีย่ 4.26) ประเดน็ทีม่กีารรบัรูต้ ่ากว่าเกณฑเ์ฉลีย่ ไดแ้ก่ 
ผูต้รวจสอบภายในสามารถอธบิายเรื่องที่ตรวจให้ผู้รบัการตรวจเขา้ใจและยอมรบัได้ (ค่าเฉลี่ย 
4.03) ผู้ตรวจสอบภายในสรา้งความสมัพนัธ์ทีด่กีบัผูร้บัการตรวจ (ค่าเฉลีย่ 3.97) และผูร้บัการ
ตรวจไมไ่ดเ้ป็นญาตหิรอืบุคคลครอบครวัเดยีวกนักบัผูต้รวจสอบภายใน (ค่าเฉลีย่ 3.91) 

 
ความรู้ ความเช่ียวชาญและทกัษะการท างาน 
ระดบัการรบัรู้ประสิทธิผลการปฏิบตัิงานของผู้ตรวจสอบภายในด้านความรู้ ความ

เชีย่วชาญและทกัษะการท างานของผูต้รวจสอบภายในแสดงในตารางที ่11 ดงันี้ 
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ตารางท่ี 11 จ านวน รอ้ยละและค่าเฉลีย่การรบัรูป้ระสทิธผิลดา้นความรู ้ความเชีย่วชาญและ 
      ทกัษะการท างานของผูต้รวจสอบภายใน 

ระดบัการรบัรู้ประสิทธิผลด้าน
ความรู้ ความเช่ียวชาญและ

ทกัษะการท างาน 

จ านวน(ร้อยละ) ผู้ตอบแบบสอบถาม 
( n=94 คน) ค่า 

เฉล่ีย 

การ
แปล
ผล มาก

ท่ีสดุ 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ 

1. ผูต้รวจสอบภายในมคีวามรู ้
ความเขา้ใจเกีย่วกบันโยบายและ
ระเบยีบปฏบิตัต่ิางๆในเรือ่งที่
ตรวจสอบ 

33 
(35.1) 

48 
(51.1) 

10 
(10.6) 

2 
(2.1) 

1 
(1.1) 

4.17 
 

มาก 

2. ผูต้รวจสอบภายในมคีวามเขา้ใจ
ระบบการควบคุมภายใน สามารถ
ใหค้วามรูแ้ละขอ้เสนอแนะดา้นการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานรบั
ตรวจไดเ้ป็นอยา่งด ี

27 
(28.7) 

48 
(51.1) 

16 
(17.0) 

3 
(3.2) 

- 4.05 
 

มาก 

3. ผูต้รวจสอบภายในสามารถ
คน้พบประเดน็จากการตรวจสอบที่
เพิม่คุณค่าใหอ้งคก์ร 

18 
(19.1) 

53 
(56.4) 

21 
(22.3) 

2 
(2.1) 

- 3.93 
 

มาก 

4. ผูต้รวจสอบภายในมี
ความสามารถและศลิปะในการ
สื่อสาร เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจ
ตรงกนัและลดความขดัแยง้ที่
อาจจะเกดิขึน้ 

10 
(10.6) 

56 
(59.6) 

25 
(26.6) 

3 
(3.2) 

- 3.78 
 

มาก 

รวม 3.98 มาก 
 
จากตารางที่ 11 พบว่าความรู้ ความเชี่ยวชาญและทกัษะการท างานของผู้ตรวจสอบ

ภายใน ผูต้อบแบบสอบถามมกีารรบัรูป้ระสทิธผิลการปฏบิตังิานของผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 3.98) โดยความคิดเห็นเรื่องผู้ตรวจสอบภายในมคีวามรู้ ความเข้าใจ
เกีย่วกบันโยบายและระเบยีบปฏบิตัต่ิางๆเรื่องทีต่รวจสอบ มรีะดบัความคดิเหน็สูงสุด (ค่าเฉลีย่ 
4.17) ประเดน็ทีม่กีารรบัรูต้ ่ากว่าเกณฑเ์ฉลีย่ ไดแ้ก่ ผูต้รวจสอบภายในมศีลิปะในการสื่อสารเพื่อ
ความเขา้ใจตรงกนัและลดความขดัแยง้ทีอ่าจจะเกดิขึน้ (ค่าเฉลีย่ 3.78) 
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การวางแผนการตรวจสอบ 
ระดบัการรบัรู้ประสทิธผิลการปฏบิตัิงานของผู้ตรวจสอบภายในด้านการวางแผนการ

ตรวจสอบแสดงในตารางที ่12 ดงันี้ 
 

ตารางท่ี 12 จ านวน รอ้ยละและค่าเฉลีย่การรบัรูป้ระสทิธผิลดา้นการวางแผนการตรวจสอบ 

ระดบัการรบัรู้ประสิทธิผลด้าน
การวางแผนการตรวจสอบ 

จ านวน(ร้อยละ) ผู้ตอบแบบสอบถาม 
( n=94 คน) ค่า 

เฉล่ีย 

การ
แปล
ผล มาก

ท่ีสดุ 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ 

1. ผูร้บัตรวจทราบวตัถุประสงค์
ในการมาตรวจสอบแต่ละครัง้ของ
ผูต้รวจสอบภายใน 

16 
(17.0) 

52 
(55.3) 

24 
(25.5) 

2 
(2.1) 

- 3.87 มาก 

2. การตรวจสอบภายในมกีาร
ก าหนดวตัถุประสงคข์องเรือ่งที่
ตรวจสอบและขอบเขตการ
ตรวจสอบไดอ้ยา่งครอบคลุมและ
ชดัเจน 

21 
(22.3) 

50 
(53.2) 

19 
(20.2) 

4 
(4.3) 

- 3.94 
 

มาก 

3. ผูต้รวจสอบภายในมกีารแจง้
ล่วงหน้าก่อนการเขา้มา
ตรวจสอบ 

24 
(25.5) 

54 
(57.4) 

13 
(13.8) 

2 
(2.1) 

1 
(1.1) 

4.04 
 

มาก 

4. ระยะเวลา และจ านวนผู้
ตรวจสอบภายใน ในการ
ปฏบิตังิานตรวจสอบมคีวาม
เหมาะสม และเพยีงพอ 

22 
(23.4) 

43 
(45.7) 

26 
(27.7) 

3 
(3.2) 

- 3.89 
 

มาก 

5. ผูต้รวจสอบไดท้ าความเขา้ใจ
กบัผูร้บัตรวจ ถงึขอ้จ ากดัในการ
เผยแพรผ่ลงานและการเขา้ถงึ
เอกสารขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
ปฏบิตังิาน 

23 
(24.5) 

45 
(47.9) 

20 
(21.3) 

 

6 
(6.4) 

- 3.90 
 

มาก 

 
จากตารางที่ 12 พบว่าการวางแผนการตรวจสอบ ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรบัรู้

ประสทิธผิลการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายใน อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 3.93) ความคดิเหน็
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เรื่องผูต้รวจสอบภายในมกีารแจง้ล่วงหน้าก่อนการเขา้มาตรวจสอบ มรีะดบัความคดิเหน็สูงสุด 
(ค่าเฉลีย่ 4.04) ประเดน็ทีม่กีารรบัรูต้ ่ากว่าเกณฑเ์ฉลีย่ ไดแ้ก่ ระยะเวลาและจ านวนผูต้รวจสอบ
ภายในมคีวามเหมาะสม และเพยีงพอ (ค่าเฉลี่ย 3.89) และผูร้บัตรวจทราบวตัถุประสงคใ์นการ
มาตรวจสอบแต่ละครัง้ของผูต้รวจสอบภายใน (ค่าเฉลีย่ 3.87) 

 
การปฏิบติังานตรวจสอบ 
ระดบัการรบัรู้ประสิทธิผลการปฏิบตัิงานของผู้ตรวจสอบภายในด้านการปฏิบตัิงาน

ตรวจสอบแสดงในตารางที ่13 ดงันี้ 
 

ตารางท่ี 13 จ านวน รอ้ยละและค่าเฉลีย่การรบัรูป้ระสทิธผิลดา้นการปฏบิตังิานตรวจสอบ 

ระดบัการรบัรู้ประสิทธิผล
ด้านการปฏิบติังานตรวจสอบ 

จ านวน(ร้อยละ) ผู้ตอบแบบสอบถาม 
( n=94 คน) 

ค่าเฉล่ีย 

การ
แปล
ผล มาก

ท่ีสดุ 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ 

1. ผูต้รวจสอบภายในมกีาร
ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความ
ระมดัระวงัรอบคอบและไดใ้ช้
ทกัษะอยา่งเหมาะสม เพื่อใหผ้ล
การปฏบิตังิานเป็นทีย่อมรบัและ
น่าเชื่อถอื 

24 
(25.5) 

48 
(51.1) 

22 
(23.4) 

- - 4.02 มาก 

2. การสบืคน้ขอ้มลูขา่วสารที่
เกีย่วขอ้งกบัหน่วยรบัตรวจ และ
การเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารของ
บรษิทั สามารถเขา้ถงึไดง้่าย 

18 
(19.1) 

54 
(57.4) 

22 
(23.4) 

- - 4.14 
 

มาก 

3. ผูบ้รหิารหน่วยรบัตรวจให้
การสนับสนุนขอ้มลูและส่งเสรมิ
ใหพ้นกังานในหน่วยงาน
สนบัสนุนการตรวจสอบของฝา่ย
ตรวจสอบภายใน 

24 
(25.5) 

45 
(47.9) 

23 
(24.5) 

2 
(2.1) 

- 3.96 มาก 
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ตารางท่ี 13 จ านวน รอ้ยละและค่าเฉลีย่การรบัรูป้ระสทิธผิลดา้นการปฏบิตังิานตรวจสอบ (ต่อ) 

ระดบัการรบัรู้ประสิทธิผล
ด้านการปฏิบติังานตรวจสอบ 

จ านวน(ร้อยละ) ผู้ตอบแบบสอบถาม 
( n=94 คน) 

ค่าเฉล่ีย 

การ
แปล
ผล มาก

ท่ีสดุ 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ 

4. ผูต้รวจสอบเปิดโอกาสให้
ผูร้บัตรวจรว่มแสดงความ
คดิเหน็ ซกัถาม ชีแ้จงในปญัหา
ทีต่รวจพบ ก่อนสรุปผล และ
รายงานผลการตรวจสอบ 

25 
(26.6) 

50 
(53.2) 

17 
(18.1) 

1 
(1.1) 

1 
(1.1) 

4.00 
 

มาก 

5. ผูต้รวจสอบภายใน สามารถ
ตอบขอ้หารอื เพื่อใหผู้ร้บัตรวจ
เกดิความชดัเจนถงึแนวทาง
ปฏบิตัทิีไ่มเ่หมาะสม 

19 
(20.2) 

24 
(25.5) 

27 
(28.7) 

8 
(8.5) 

16 
(17.0) 

3.96 
 

มาก 

รวม 4.02 มาก 
  

จากตารางที่ 13 พบว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้
ประสทิธผิลการปฏบิตังิานของผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 4.02) การสบืค้น
ขอ้มูลและการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารของผู้รบัตรวจสามารถเขา้ถงึไดง้่าย มรีะดบัความคดิเหน็
สูงสุด (ค่าเฉลี่ย 4.14) ประเดน็ที่มกีารรบัรูต้ ่ากว่าเกณฑเ์ฉลี่ยคอื การสนับสนุนการตรวจสอบ
จากผู้บรหิารและผู้ตรวจสอบภายในสามารถตอบข้อหารอืกับผู้รบัตรวจอย่างชดัเจนในแนว
แนวทางปฏบิตัทิีไ่มเ่หมาะสม (ค่าเฉลีย่ 3.96) 

 
การรายงานการปฏิบติัการตรวจสอบ 
ระดบัการรบัรูป้ระสทิธผิลการปฏบิตัิงานของผู้ตรวจสอบภายในด้านการรายงานการ

ปฏบิตักิารตรวจสอบแสดงในตารางที ่14 ดงันี้ 
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ตารางท่ี 14 จ านวน รอ้ยละและค่าเฉลีย่การรบัรูป้ระสทิธผิลดา้นการรายงานการปฏบิตักิาร  
                ตรวจสอบ 

ระดบัการรบัรู้ประสิทธิผลด้าน
การรายงานการปฏิบติัการ

ตรวจสอบ 

จ านวน(ร้อยละ) ผู้ตอบแบบสอบถาม 
( n=94 คน) ค่า 

เฉล่ีย 

การ
แปล
ผล มาก

ท่ีสดุ 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ 

1. ผูบ้งัคบับญัชาและพนกังาน
ภายในหน่วยรบัตรวจมกีาร
สือ่สารถงึประเดน็ทีต่รวจพบและ
ไดร้บัรายงานจากฝา่ยตรวจสอบ 

19 
(20.2) 

47 
(50.0) 

25 
(26.6) 

2 
(2.1) 

1 
(1.1) 

3.86 มาก 

2. ผูต้รวจสอบภายในมกีาร
รายงานผลการตรวจสอบเบือ้งตน้ 
และไดใ้หข้อ้เสนอแนะหรอื
แนวทางทีส่ามารถน าไปปฏบิตัไิด ้ 

22 
(23.4) 

51 
(54.3) 

17 
(18.1) 

2 
(2.1) 

2 
(2.1) 

3.95 มาก 

3. การรายงานผลการตรวจสอบมี
ความน่าเชื่อถอืของขอ้มลู มคีวาม
ชดัเจน เขา้ใจไดง้า่ยและมกีาร
อา้งองิระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

22 
(23.4) 

55 
(58.5) 

16 
(17.0) 

1 
(1.1) 

- 4.04 มาก 

4. รายงานผลการตรวจสอบที่
ไดร้บั มคีวามครบถว้นสมบูรณ์ 
ชดัเจน เทีย่งธรรม ทัง้ประเดน็
ปญัหาทีต่รวจพบ ขอ้สรปุ 
ขอ้เสนอแนะ และแนวทางแกไ้ข 

16 
(17.0) 

58 
(61.7) 

19 
(20.2) 

1 
(1.1) 

- 3.95 มาก 

5. ขอ้เสนอแนะทีฝ่า่ยตรวจสอบ
เสนอใหผู้ร้บัตรวจปฏบิตัติามเป็น
ประโยชน์ต่อองคก์ร และสามารถ
ปฏบิตัไิดจ้รงิ 

21 
(22.3) 

44 
(46.8) 

28 
(29.8) 

1 
(1.1) 

- 3.90 มาก 

6. ผูต้รวจสอบภายในเปิดโอกาส
ใหผู้ร้บัการตรวจชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิ
ก่อนสรปุผลและรายงานผลการ
ตรวจสอบ 

24 
(25.5) 

51 
(54.3) 

17 
(18.1) 

2 
(2.1) 

- 4.03 มาก 

รวม 3.96 มาก 
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จากตารางที ่14 พบว่าการรายงานการปฏบิตักิารตรวจสอบ ผูต้อบแบบสอบถามมกีาร
รบัรู้ประสทิธิผลการปฏิบตัิงานของผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย3.96) การ
รายงานผลการตรวจสอบมคีวามน่าเชื่อถือของข้อมูล มคีวามชดัเจน เข้าใจได้ง่ายและมกีาร
อา้งองิระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง มรีะดบัความคดิเหน็สงูสุด (ค่าเฉลีย่ 4.04) ประเด็นทีม่กีารรบัรูต้ ่ากว่า
เกณฑ์เฉลี่ย ได้แก่ ขอ้เสนอแนะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร และสามารถปฏบิตัไิด้จรงิ (ค่าเฉลี่ย 
3.90) และผู้รบัตรวจมกีารสื่อสารถึงประเด็นที่ตรวจพบและได้รบัรายงานจากฝ่ายตรวจสอบ 
(ค่าเฉลีย่ 3.86) 

 
การติดตามผลการตรวจสอบ 
ระดบัการรบัรูป้ระสทิธผิลการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายในด้านการตดิตามผลการ

ตรวจสอบแสดงในตารางที ่15 ดงันี้ 
 

ตารางท่ี 15 จ านวน รอ้ยละและค่าเฉลีย่การรบัรูป้ระสทิธผิลดา้นการตดิตามผลการตรวจสอบ 

ระดบัการรบัรู้ประสิทธิผลด้าน
การติดตามผลการตรวจสอบ 

จ านวน(ร้อยละ) ผู้ตอบแบบสอบถาม 
( n=94 คน) ค่า 

เฉล่ีย 

การ
แปล
ผล มาก

ท่ีสดุ 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ 

1. ผูต้รวจสอบไดต้ดิต่อผูร้บั
ตรวจ เพือ่ตดิตามผลความ
คบืหน้าในการแกไ้ขปรบัปรงุการ
ปฏบิตังิานตามรายงานผลการ
ตรวจสอบ 

12 
(12.8) 

51 
(54.3) 

29 
(30.9) 

2 
(2.1) 

- 3.76 มาก 

2. ผูต้รวจสอบมสี่วนรว่มในการ
หาแนวทางแกไ้ขปญัหา เมือ่ผูร้บั
การตรวจไมส่ามารถแกไ้ข
ประเดน็ขอ้สงัเกตทีต่รวจพบได้
ตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

19 
(20.2) 

45 
(47.9) 

27 
(28.7) 

3 
(3.2) 

- 3.85 มาก 

3. ผูต้รวจสอบไดป้ระสานงานกบั
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่หาขอ้
ยุตแิละวธิกีารแกไ้ขกบัผูร้บัตรวจ
ในขอ้ผดิพลาดทีไ่มส่ามารถ
แกไ้ขได ้

14 
(14.9) 

42 
(44.7) 

34 
(36.2) 

3 
(3.2) 

1 
(1.1) 

3.69 มาก 

รวม 3.77 มาก 
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จากตารางที่ 15 พบว่าการติดตามผลการตรวจสอบ ผู้ตอบแบบสอบถามมกีารรบัรู้
ประสทิธผิลการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายใน อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 3.77) ความคดิเหน็
เรื่องผู้ตรวจสอบมสี่วนร่วมในการหาแนวทางแก้ไขปญัหาเมื่อผู้รบัการตรวจไม่สามารถแก้ไข
ประเด็นขอ้สงัเกตที่ตรวจพบได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด มรีะดบัความคดิเหน็สูงสุด (ค่าเฉลี่ย 
3.85) ประเดน็ทีม่กีารรบัรูต้ ่ากว่าเกณฑเ์ฉลีย่ คอื การประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อ
หาขอ้ยตุแิละวธิกีารแกไ้ขกบัผูร้บัตรวจในขอ้ผดิพลาดทีไ่มส่ามารถแกไ้ขได ้(ค่าเฉลีย่ 3.69) 

 
การส่งเสริมกระบวนการก ากบัดแูลกิจการ 
ระดับการรับรู้ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในด้านการส่งเสริม

กระบวนการก ากบัดแูลกจิการแสดงในตารางที ่16 ดงันี้ 
 

ตารางท่ี 16 จ านวน รอ้ยละและค่าเฉลีย่การรบัรูป้ระสทิธผิลดา้นการส่งเสรมิกระบวนการก ากบั  
 ดแูลกจิการ 

ระดบัการรบัรู้ประสิทธิผล
ด้านการส่งเสริมกระบวนการ 

ก ากบัดแูลกิจการ 

จ านวน(ร้อยละ) ผู้ตอบแบบสอบถาม 
( n=94 คน) 

ค่า 
เฉล่ีย 

 

การ
แปล
ผล มาก

ท่ีสดุ 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ 

1. ผูต้รวจสอบภายในมสี่วนช่วย
ผลกัดนัและส่งเสรมิใหเ้กดิการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

20 
(21.3) 

51 
(54.3) 

23 
(24.5) 

- - 3.97 มาก 

2. ผูต้รวจสอบภายในมสี่วนรว่ม
ในการดูแลกจิกรรมภายใน
องคก์รใหเ้ป็นไปโดยเหมาะสม
และปราศจากความขดัแยง้ 

17 
(18.1) 

51 
(54.3) 

26 
(27.7) 

- - 3.90 มาก 

3. ผูต้รวจสอบภายในมสี่วนช่วย
ในการบรหิารจดัการบรษิทัทีม่ ี
ประสทิธภิาพ โปรง่ใส 
ตรวจสอบได ้และค านึงถงึผูม้ ี
ส่วนไดเ้สยีทุกฝา่ย 

23 
(24.5) 

49 
(52.1) 

22 
(23.4) 

- - 4.01 มาก 

รวม 3.96 มาก 
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 จากตารางที ่16 พบว่าการส่งเสรมิกระบวนการก ากบัดูแลกจิการ  ผูต้อบแบบสอบถาม
มกีารรบัรู้ประสทิธผิลการปฏบิตัิงานของผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 3.96) 
ความคิดเห็นเรื่องผู้ตรวจสอบภายในมีส่วนช่วยให้การบริหารจดัการบรษิัทมปีระสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อยู่ในระดับความคิดเห็นสูงสุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.01) ประเดน็ที่มกีารรบัรูต้ ่ากว่าเกณฑเ์ฉลีย่ คอื การมสี่วนร่วมในการดูแลกจิกรรม
ภายในองคก์รใหเ้ป็นไปโดยเหมาะสมและปราศจากความขดัแยง้ (ค่าเฉลีย่ 3.90) 
 
 การประเมินความเส่ียง 
 ระดบัการรบัรูป้ระสทิธผิลการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายในด้านการประเมนิความ
เสีย่งแสดงในตารางที ่17 ดงันี้ 
 
ตารางท่ี 17 จ านวน รอ้ยละและค่าเฉลีย่การรบัรูป้ระสทิธผิลดา้นการประเมนิความเสีย่ง 

ระดบัการรบัรู้ประสิทธิผล
ด้านการประเมินความเส่ียง 

จ านวน(ร้อยละ) ผู้ตอบแบบสอบถาม 
( n=94 คน) ค่า 

เฉล่ีย 

การ
แปล
ผล มาก

ท่ีสดุ 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ 

1. ผูต้รวจสอบภายในมสี่วนช่วย
ผลกัดนัและส่งเสรมิการบรหิาร
ความเสีย่ง และประเมนิความ
เสีย่งภายในองคก์ร 

17 
(18.1) 

52 
(55.3) 

25 
(26.6) 

- - 3.91 มาก 

2. ผูต้รวจสอบภายในมกีาร
วเิคราะหแ์ละประเมนิผลกระทบ
ของความเสีย่ง และความถีท่ีจ่ะ
เกดิหรอืโอกาสทีจ่ะเกดิความ
เสีย่ง 

15 
(16.0) 

50 
(53.2) 

15 
(16.0) 

- - 3.85 
 

มาก 

3. ผูต้รวจสอบภายในมกีาร
พจิารณาความคุม้ค่าของตน้ทุน
ทีจ่ะเกดิขึน้จากการก าหนด
วธิกีารควบคุมเพื่อป้องกนัหรอื
ลดความเสีย่ง 

15 
(16.0) 

47 
(50.0) 

29 
(30.9) 

3 
(3.2) 

- 3.79 มาก 

 
 



52 
 

ตารางท่ี 17 จ านวน รอ้ยละและค่าเฉลีย่การรบัรูป้ระสทิธผิลดา้นการประเมนิความเสีย่ง (ต่อ) 

ระดบัการรบัรู้ประสิทธิผล
ด้านการประเมินความเส่ียง 

จ านวน(ร้อยละ) ผู้ตอบแบบสอบถาม 
( n=94 คน) ค่า 

เฉล่ีย 

การ
แปล
ผล มาก

ท่ีสดุ 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ 

4. ผูต้รวจสอบภายในมกีาร
พจิารณาและประเมนิความเสีย่ง
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทุจรติ 

23 
(24.5) 

48 
(51.1) 

23 
(24.5) 

- - 4.00 
 

มาก 

5. ผูต้รวจสอบภายในมกีารแจง้
ใหบุ้คลากรทุกคนทราบเกี่ยวกบั
วธิกีารควบคุมเพื่อป้องกนัหรอื
ลดความเสีย่ง และมกีารตดิตาม
ผลการปฏบิตังิานตามวธิกีาร
ควบคุมทีก่ าหนด 

15 
(16.0) 

46 
(48.9) 

31 
(33.0) 

2 
(2.1) 

- 3.79 มาก 

รวม 3.87 มาก 
 
 จากตารางที่ 17 พบว่าการประเมินความเสี่ยง ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้
ประสทิธผิลการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายใน อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 3.87) ผูต้รวจสอบ
ภายในมกีารพจิารณาและประเมนิความเสีย่งที่เกี่ยวขอ้งกบัการทุจรติ  มคีวามคดิเหน็ในระดบั
ความคดิเหน็สงูสุด (ค่าเฉลีย่ 4.00) ประเดน็ทีม่กีารรบัรูต้ ่ากว่าเกณฑเ์ฉลีย่ คอื การแจง้บุคลากร
เรือ่งการพจิารณาความคุม้ค่าของต้นทุนของวธิกีารควบคุมเพื่อป้องกนัหรอืลดความเสีย่ง และมี
การตดิตามผลการปฏบิตังิาน (ค่าเฉลีย่ 3.79)  
 
 การสร้างคณุค่าให้กบัองคก์ร 
 ระดบัการรบัรู้ประสทิธผิลการปฏบิตัิงานของผู้ตรวจสอบภายในด้านการสร้างคุณค่า
ใหก้บัองคก์รแสดงในตารางที ่18 ดงันี้ 
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ตารางท่ี 18 จ านวน รอ้ยละและค่าเฉลีย่การรบัรูป้ระสทิธผิลดา้นการสรา้งคุณค่าใหก้บัองคก์ร 

ระดบัการรบัรู้ประสิทธิผล
ด้านการสร้างคณุค่าให้กบั

องคก์ร 

จ านวน(ร้อยละ) ผู้ตอบแบบสอบถาม 
( n=94 คน) ค่า 

เฉล่ีย 

การ
แปล
ผล มาก

ท่ีสดุ 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ 

1. การตรวจสอบภายใน
สามารถชีใ้หเ้หน็ถงึประเดน็
ปญัหาทีเ่กดิขึน้และสามารถ
ควบคุม ป้องกนั และแกไ้ข
จดุอ่อนของการปฏบิตังิานได ้

22 
(23.4) 

56 
(59.6) 

15 
(16.0) 

1 
(1.1) 

- 4.05 
 

มาก 

2. การตรวจสอบภายในช่วย
ส่งเสรมิใหม้รีะบบการควบคุม
ภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ 

25 
(26.6) 

52 
(55.3) 

16 
(17.0) 

1 
(1.1) 

- 4.07 
 

มาก 

3. การตรวจสอบสรา้งความ
มัน่ใจใหท้่านว่าไดป้ฏบิตังิาน
ตรงตามขอ้บงัคบั ระเบยีบ 
ค าสัง่และประกาศ ขององคก์ร 

26 
(27.7) 

53 
(56.4) 

14 
(14.9) 

1 
(1.1) 

- 4.11 
 

มาก 

4. การตรวจสอบภายในช่วยให้
เกดิมาตรการบรหิารความเสีย่ง 
เพื่อลดผลกระทบต่อองคก์ร ใน
ระดบัทีย่อมรบัได ้

27 
(28.7) 

49 
(52.1) 

18 
(19.1) 

- - 4.10 
 

มาก 

5. การตรวจสอบภายในช่วยลด
โอกาสการกระท าทีส่่อทุจรติ 
การประพฤตไิม่ชอบ หรอื
เหตุการณ์ทีม่คีวามเสีย่งสงู 

37 
(39.4) 

41 
(43.6) 

16 
(17.0) 

- - 4.22 
 

มาก
ทีสุ่ด 

รวม 4.11 มาก 
 
 จากตารางที่ 18 พบว่าการสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ผู้ตอบแบบสอบถามมกีารรบัรู้
ประสทิธผิลการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายใน อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 4.11) ความคดิเหน็
เรื่องการตรวจสอบภายในช่วยลดโอกาสการกระท าที่ส่อทุจริต การประพฤติไม่ชอบ หรือ
เหตุการณ์ทีม่คีวามเสีย่งสูง อยู่ในระดบัความคดิเหน็สูงสุด (ค่าเฉลีย่ 4.22) ประเดน็ทีม่กีารรบัรู้
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ต ่ากว่าเกณฑ์เฉลี่ย คอื การตรวจสอบภายในสามารถชี้ให้เห็นถึงประเดน็ปญัหาที่เกดิขึน้และ
สามารถแกไ้ขจดุอ่อนของการปฏบิตังิานได ้(ค่าเฉลีย่ 4.05)  
 
 ระดบัการรบัรู้ประสทิธผิลการปฏบิตัิงานของผู้ตรวจสอบภายในทัง้ 10 ด้านแสดงใน
ตารางที ่19 ดงันี้ 
 
ตารางท่ี 19 สรปุการรบัรูป้ระสทิธผิลการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายในทัง้ 10 ดา้น 

ระดบัการรบัรู้ประสิทธิผลการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน ค่าเฉล่ีย การแปลผล 

1. ดา้นการสรา้งคุณค่าใหก้บัองคก์ร 4.11 มาก 
2. ดา้นจรยิธรรมและคุณสมบตัขิองผูต้รวจสอบภายใน 4.08 มาก 
3. ดา้นการปฏบิตังิานตรวจสอบ 4.02 มาก 
4. ดา้นความรู ้ความเชีย่วชาญและทกัษะการท างานของผู้
ตรวจสอบภายใน 

3.98 มาก 

5. ดา้นการรายงานการปฏบิตักิารตรวจสอบ 3.96 มาก 
6. ดา้นการส่งเสรมิกระบวนการก ากบัดแูลกจิการ 3.96 มาก 
7. ดา้นการวางแผนการตรวจสอบ 3.93 มาก 
8. ดา้นการประเมนิความเสีย่ง 3.87 มาก 
9. ดา้นความเป็นอสิระของผูป้ฏบิตังิานตรวจสอบภายใน 3.86 มาก 
10. ดา้นการตดิตามผลการตรวจสอบ 3.77 มาก 

รวม 3.95 มาก 
 
 จากตารางที่ 19 สรุปการรบัรูป้ระสทิธผิลการปฏบิตังิานของผู้ตรวจสอบภายในทัง้ 10 
ด้าน พบว่าการรบัรูป้ระสทิธผิลการปฏบิตัิงานของผู้ตรวจสอบภายในเรื่องการสรา้งคุณค่าให้
องค์การ อยู่ในระดบัสูงสุด (ค่าเฉลีย่ 4.11)  ประเดน็ที่มกีารรบัรูต้ ่ากว่าเกณฑเ์ฉลีย่ ได่แก่ การ
วางแผนการตรวจสอบ (ค่าเฉลีย่ 3.93) การประเมนิความเสีย่ง (ค่าเฉลีย่ 3.87) ความเป็นอสิระ
ของผูป้ฏบิตังิานตรวจสอบภายใน (ค่าเฉลีย่ 3.86) และการตดิตามผลการตรวจสอบ (ค่าเฉลีย่ 3.77) 
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การเปรียบเทียบการรบัรู้ประสิทธิผลการปฏิบติังานระหว่างผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน 
 
 การวเิคราะห์สมมตฐิานเรื่องการเปรยีบเทยีบการรบัรูป้ระสทิธผิลการปฏบิตังิานของผู้
ตรวจสอบภายในว่ามคีวามคดิเหน็ความแตกต่างกนัระหว่างผู้บรหิารและผูป้ฏบิตังิาน โดยการ
วเิคราะหค์่าสถติ ิt-test สรปุผลตามตารางที ่20  
  
ตารางท่ี 20 การรบัรูป้ระสทิธผิลการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายใน เปรยีบเทยีบตามระดบั  
         ต าแหน่งระหว่างผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิาน 

การรบัรู้ประสิทธิผลการปฏิบติังาน 
ของผูต้รวจสอบภายใน 

ระดบั
ต าแหน่ง 

ค่าเฉล่ีย 
(x) 

 
ค่าสถิติ

t 
 

ระดบั
นัยส าคญั 

ดา้นความเป็นอสิระของผูป้ฏบิตังิาน
ตรวจสอบภายใน  

ผูบ้รหิาร 4.11 1.958 0.053 
ผูป้ฏบิตังิาน 3.90 

ดา้นจรยิธรรมและคุณสมบตัขิองผู้
ตรวจสอบภายใน 

ผูบ้รหิาร 4.33 2.520 
* 

0.013 
ผูป้ฏบิตังิาน 4.00 

ดา้นความรูค้วามเชีย่วชาญและทกัษะการ
ท างานของผูต้รวจสอบภายใน 

ผูบ้รหิาร 4.23 2.336 0.022 
 ผูป้ฏบิตังิาน 3.90 

ดา้นการวางแผนการตรวจสอบ ผูบ้รหิาร 4.16 2.053 
* 

0.043 
 ผูป้ฏบิตังิาน 3.86 

ดา้นการปฏบิตังิานตรวจสอบ  ผูบ้รหิาร 4.07 0.538 0.592 
ผูป้ฏบิตังิาน 4.00 

ดา้นการรายงานการปฏบิตักิารตรวจสอบ ผูบ้รหิาร 4.01 0.501 0.617 
ผูป้ฏบิตังิาน 3.94 

ดา้นการตดิตามผลการตรวจสอบ ผูบ้รหิาร 4.06 2.378 
* 

0.019 
ผูป้ฏบิตังิาน 3.67 

ดา้นการส่งเสรมิกระบวนการก ากบัดแูล
กจิการ 

ผูบ้รหิาร 4.09 1.160 0.249 
ผูป้ฏบิตังิาน 3.92 

ดา้นการประเมนิความเสีย่ง ผูบ้รหิาร 4.07 1.976 0.051 
ผูป้ฏบิตังิาน 3.80 

ดา้นการสรา้งคุณค่าใหก้บัองคก์ร ผูบ้รหิาร 4.18 0.670 0.504 
ผูป้ฏบิตังิาน 4.09 
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ตารางท่ี 20 การรบัรูป้ระสทิธผิลการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายใน เปรยีบเทยีบตามระดบั  
         ต าแหน่งระหว่างผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิาน (ต่อ) 

การรบัรู้ประสิทธิผลการปฏิบติังาน 
ของผูต้รวจสอบภายใน 

ระดบั
ต าแหน่ง 

ค่าเฉล่ีย 

(x) 

 
ค่าสถติิ

t 
 

ระดบั
นัยส าคญั 

รวม 
ผูบ้รหิาร 4.11 1.958 0.053 
ผูป้ฏบิตังิาน 3.90 

หมายเหตู :  *  มรีะดบันยัส าคญั ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95  (probability value <=.05) 
 
 จากตารางที่ 20  การเปรยีบเทยีบการรบัรู้ประสทิธผิลการปฏบิตังิานของผู้ตรวจสอบ
ภายในระหว่างผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานหน่วยงานรบัตรวจ พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างเป็น
นัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ร้อยละ 95 คือ การรับรู้ด้านจริยธรรมและคุณสมบัติของผู้
ตรวจสอบภายใน การวางแผนการตรวจสอบ และการตดิตามผลการตรวจสอบ 
 
ข้อเสนอแนะจากผูต้อบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 21 ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากผูต้อบแบบสอบถาม 

ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
1. ผูต้รวจสอบภายในควรมคีวามเขา้ใจประเภทของธุรกจิ เขา้ใจในกระบวนการ
ท างานดา้นทีต่รวจเป็นอยา่งด ีรบัทราบถงึอุปสรรคและร่วมกนัวเิคราะหห์าความ
พอดขีองการควบคุมภายในทีด่แีละท าไดจ้รงิ 

7 

2. ผูต้รวจสอบภายในควรสื่อสารกบัหน่วยงานอื่นๆ เพื่อใหเ้ขา้ใจถงึกฎระเบยีบ
ต่างๆ 

2 

3. การด าเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในอยูใ่นขอบขา่ยทีด่ ีเพื่อสรา้ง
ความโปรง่ใสใหก้บัทุกหน่วยงานและองคก์ร 

5 

4. ผูต้รวจสอบภายในควรใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัวตัถุประสงคใ์นการตรวจสอบภายใน
ว่าเพื่ออะไร มปีระโยชน์ต่อหน่วยงานและองคก์รอย่างไร 

6 

5. ผูต้รวจสอบภายในควรมคีวามเป็นมติรในการตรวจสอบ สรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ ี
และช่วยกนัพฒันาธุรกจิดว้ยกนั 

4 

6. ผูต้รวจสอบภายในควรปรบัปรงุในเรือ่งการรายงานผลการตรวจสอบ การมสี่วน
รว่มในการแกไ้ขปญัหาทีพ่บ การตดิตามการแกไ้ขปญัหา 

8 



57 
 

ตารางท่ี 21 ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 
ข้อเสนอแนะ ความถี่ 

7.  ปกตหิน่วยงานตรวจสอบภายในจะเน้นตรวจสอบสายบญัชแีละการเงนิเป็น
หลกั ควรเน้นไปทีห่น่วยงานอื่นทีม่คีวามเสีย่งสงูในการทุจรติ เช่น การจดัซือ้ การ
ซ่อมแซม 

3 

 
 จากตารางที ่21  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามใหข้อ้เสนอแนะเรื่องผูต้รวจสอบภายในควร
ปรบัปรุงการรายงานผลการตรวจสอบ มสี่วนร่วมในการแก้ไขปญัหาทีพ่บและตดิตามการแก้ไข
ปญัหา ผู้ตรวจสอบภายในควรมีความเข้าใจประเภทของธุรกิจและกระบวนการท างานที่
ตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบภายในควรมีการสื่อสารกับผู้รบัตรวจให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องการตรวจสอบ 



บทท่ี 5 
สรปุและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาประสทิธผิลการปฏบิตัิงานของผู้ตรวจสอบภายใน บรษิัท เจรญิโภคภณัฑ์

อาหาร  จ ากดั (มหาชน) ในมมุมอมผูร้บัตรวจ โดยวดัจากระดบัความรูค้วามเขา้ใจของผูร้บัตรวจ
ทีม่ต่ีอบทบาทหน้าทีข่องผูต้รวจสอบภายใน และเพื่อศกึษาปญัหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะของ
การรบัรูบ้ทบาทของผูต้รวจสอบภายในต่อประสทิธผิลการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน โดยแบ่ง
หวัขอ้ออกเป็น 10 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นความเป็นอสิระของผูป้ฏบิตังิานตรวจสอบภายใน 2) ดา้น
จรยิธรรมและคุณสมบตัขิองผู้ตรวจสอบภายใน 3) ด้านความรู ้ความเชี่ยวชาญและทกัษะการ
ท างานของผู้ตรวจสอบภายใน 4) ด้านการวางแผนการตรวจสอบ 5) ด้านการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 6) ดา้นการรายงานการปฏบิตักิารตรวจสอบ 7) ดา้นการตดิตามผลการตรวจสอบ 8) 
ดา้นการส่งเสรมิกระบวนการก ากบัดแูลกจิการ 9) ดา้นการประเมนิความเสีย่ง และ 10) ดา้นการ
สรา้งคุณค่าใหก้บัองคก์ร โดยท าการเกบ็ขอ้มลูโดยการใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่าง 94 คน 
ซึ่งผู้วจิยัก าหนดวตัถุประสงค์การวจิยัได้ดงันี้ 1) เพื่อประเมนิประสทิธผิลการปฏบิตังิานของผู้
ตรวจสอบภายใน บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) ในมุมมองผู้รบัตรวจ 2) เพื่อ
วเิคราะห์นัยส าคญัในการรบัรู้ประสทิธผิลการปฏบิตังิานของผู้ตรวจสอบภายในของพนักงาน
ระดับต่างๆ 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล ผูว้จิยัสรปุผลการวจิยัไดด้งัต่อไปนี้ 
 
สรปุและอภิปรายผล 
 

ผลการศกึษาโดยส ารวจขอ้มูลจากแบบสอบถาม 94 คน ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
ขอ้มลู วเิคราะหแ์ละสรปุผล ตัง้แต่เดอืนมถุินายน 2558 ถงึ เดอืนสงิหาคม 2558  รวมระยะเวลา
ทัง้สิน้ 3 เดอืน ประกอบด้วยเพศชาย จ านวน 51 คน เพศหญงิจ านวน 43 คน ส่วนใหญ่มอีายุ
มากกว่า 35 – 50 ปี ส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีระยะเวลาในการท างานกบั
บรษิทั 16 ปีขึน้ไป ดา้นต าแหน่งส่วนใหญ่อยู่ในระดบัผูจ้ดัการฝ่าย ซึง่ผูว้จิยัสรุปการวจิยัไดเ้ป็น 
3 ส่วน ประกอบด้วย 1) การรบัรู้บทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน 2) การวิเคราะห์
ประสทิธผิลการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายใน และ 3) การเปรยีบเทยีบการรบัรูป้ระสทิธผิล
การปฏบิตังิานระหว่างผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิาน 

 
 



1.  การรบัรู้บทบาทหน้าท่ีของผูต้รวจสอบภายใน 
การรบัรูบ้ทบาทหน้าทีข่องผูต้รวจสอบภายในท าการศกึษาจากผูร้บัตรวจโดยใชค้ าถาม 

จ านวน 11 ขอ้ เพื่อวดัผลว่าผู้รบัตรวจมคีวามรูค้วามเขา้ใจถูกต้องเกี่ยวกบับทบาทหน้าทีข่องผู้
ตรวจสอบภายในมากน้อยเพยีงใด ผลการศกึษาพบว่า จ านวนขอ้ทีผู่ต้อบแบบสอบถามตอบถูก
มากทีสุ่ดตามช่วงคะแนนอยู่ในช่วง 9 - 11 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดบัการรบัรูม้าก แสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามเขา้ใจในเรื่องบทบาทหน้าทีข่องผูต้รวจสอบภายใน แต่ยังมสี่วนที่
ตอบไมถู่กตอ้ง โดยขอ้ทีผู่ต้อบแบบสอบถามตอบไมถู่กตอ้งมากทีสุ่ด 3 อนัดบัแรก คอื 

การตรวจสอบภายในเน้นการตรวจสอบหลกัฐานและเอกสารทางการเงนิเป็นหลกั โดยมี
ผูต้อบแบบสอบถามไม่ถูกต้องจ านวน 60 คน การตรวจสอบภายในเน้นการตรวจสอบนโยบาย
ทางการเงนิและการบญัชีเป็นหลัก โดยมผีู้ตอบแบบสอบถามไม่ถูกต้องจ านวน 55 คน และ
ผู้ตรวจสอบภายในไม่ได้เป็นผู้รกัษากฎระเบยีบต่างๆ ที่มอียู่ในองค์กรอย่างเคร่งครดั โดยมี
ผูต้อบแบบสอบถามไม่ถูกต้องจ านวน 8 คน ซึ่งเป็นความเขา้ใจที่คลาดเคลื่อน เพราะในความ
เป็นจรงิแลว้ผูต้รวจสอบภายในมหีน้าทีค่วบคุมดูแลระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ
ในองคก์รใหเ้ป็นไปตามกฎระเบยีบทีว่างไวแ้ละตรวจสอบการปฏบิตังิานของหน่วยงานต่างๆ ว่า
มกีารปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีว่างไวห้รอืไม่ และคนทัว่ไปมกัเขา้ใจว่าผู้ตรวจสอบภายในท างาน
จ ากัดอยู่เฉพาะการตรวจสอบเกี่ยวกับการเงินและการบัญชีเท่านัน้ แต่ความจริงแล้วการ
ตรวจสอบภายในมคีวามหมาย และขอบเขตการปฏบิตังิานกวา้งขวางกว่านัน้มาก กล่าวคอื การ
ตรวจสอบภายใน หมายถงึ กิจกรรมการให้หลกัประกนัอย่างเที่ยงธรรมและการให้ค าปรกึษา
อยา่งเป็นอสิระ ซึง่จดัใหม้ขีึน้เพื่อเพิม่คุณค่าและปรบัปรุงการปฏบิตังิานขององคก์รใหด้ขีึน้ การ
ตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการประเมินและปรบัปรุง
ประสทิธภิาพของกระบวนการบรหิารความเสีย่ง การควบคุม และการก ากบัดูแลอย่างเป็นระบบ
และเป็นระเบยีบ ดงันัน้ผูต้รวจสอบภายในจงึมขีอบเขตการท างานทีต่้องครอบคลุมทุกภารกจิที่
อยู่ในความรบัผดิชอบของผู้บรหิารซึ่งอาจจ าแนกการตรวจสอบภายในเป็นประเภทใหญ่ ไดแ้ก่ 
การตรวจสอบการด าเนินงาน การตรวจสอบการปฏบิตังิานตามขอ้ก าหนด การตรวจสอบทาง
การเงนิ การตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ การตรวจสอบการบรหิาร การตรวจสอบพเิศษ 

 
2.  การวิเคราะหป์ระสิทธิผลการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน  
ผลการศกึษาประสทิธผิลการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายในในมุมมองของผูร้บัตรวจ

พบว่า ผู้รบัตรวจมรีะดบัการรบัรู้ประสทิธผิลการปฏบิตัิงานของผู้ตรวจสอบภายใน เรื่องการ
สรา้งคุณค่าใหก้บัองคก์รมากทีสุ่ด อยู่ในระดบัมาก โดยมคีวามเหน็ว่าการตรวจสอบภายในช่วย
ลดโอกาสการกระท าที่ส่อทุจรติ การประพฤติไม่ชอบหรอืเหตุการณ์ที่มคีวามเสี่ยงสูง และยงั
สร้างความมัน่ใจว่าหน่วยงานได้มกีารปฏบิตัิงานตามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัที่องค์กรก าหนดไว ้
ความส าคญัอนัดบัรองลงมาคอื เรื่องจรยิธรรมและคุณสมบตัขิองผูต้รวจสอบภายใน อยู่ในระดบั



มาก โดยมคีวามเหน็ว่าผู้ตรวจสอบภายในมคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ มคีวามโปร่งใสและปราศจาก
อคตสิ่วนตวัในการปฏบิตังิาน เกบ็รกัษาความลบัของขอ้มลูทีผู่ร้บัตรวจใหเ้ป็นอย่างด ีโดยไม่น า
ขอ้มูลไปเปิดเผยและใช้ในประโยชน์ส่วนตน ตามมาด้วยเรื่องการปฏบิตังิานตรวจสอบ อยู่ใน
ระดบัมาก โดยมคีวามเหน็ว่าผูต้รวจสอบภายในมกีารปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ
และไดใ้ชท้กัษะอย่างเหมาะสม เพื่อใหผ้ลการปฏบิตังิานเป็นทีย่อมรบัและน่าเชื่อถอื การสบืค้น
ขอ้มลูข่าวสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัหน่วยรบัตรวจ และการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารของบรษิทั สามารถ
เขา้ถงึไดง้า่ย และไดร้บัการสนบัสนุนในการปฏบิตังิานทีด่จีากผูบ้รหิาร 

ประเด็นที่มีการรับรู้ต ่ ากว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ย ได้แก่ เรื่องการวางแผนการตรวจสอบ 
เนื่องจากผู้รบัตรวจบางส่วนไม่ทราบวตัถุประสงคใ์นการมาตรวจสอบแต่ละครัง้ของผูต้รวจสอบ
ภายใน และระยะเวลาในการปฏบิตัิงานตรวจสอบอาจยงัไม่มคีวามเหมาะสมเพยีงพอ ท าให้
กระทบกับการปฏิบัติงานประจ าของผู้ร ับตรวจ เรื่องการประเมินความเสี่ยง เนื่ องจากผู้
ตรวจสอบภายในอาจมองขา้มในเรื่องของการพจิารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกดิขึ้นจาก
การก าหนดวธิกีารควบคุมเพื่อป้องกนัหรอืลดความเสี่ยง เรื่องความเป็นอสิระของผู้ปฏบิตังิาน
ตรวจสอบภายใน เนื่องจากผูร้บัตรวจมคีวามเขา้ใจว่าผูต้รวจสอบภายในต้องปฏบิตังิานภายใต้
ขอบเขตที่หน่วยงานผู้รบัการตรวจให้ตรวจสอบเท่านัน้ และผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถ
ตรวจสอบการปฏบิตังิานต่างๆ ได้ หากหน่วยงานผู้รบัการตรวจไม่อนุญาต จงึท าใหก้ารรบัรูต้ ่า
กว่าเกณฑค์่าเฉลี่ย และเรื่องการติดตามผลการตรวจสอบ เนื่องจากผู้ตรวจสอบภายในมกีาร
ตดิตามผลการตรวจสอบกบัผูบ้รหิารและหวัหน้างาน ท าใหผู้ป้ฏบิตังิานบางส่วนอาจไม่ทราบว่า
ผู้ตรวจสอบภายในมกีารติดตามผลความคืบหน้าในการแก้ไขปรบัปรุงการปฏิบัติงานตาม
รายงานผลการตรวจสอบ และไดป้ระสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อหาขอ้ยุตแิละวธิกีาร
แก้ไขกบัผู้รบัตรวจในขอ้ผดิพลาดที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวจิยัของ Jiin-
Feng Chen, PhD, CIA (2010) The IIA’s Global Internal Audit Survey พบว่าการปฏบิตังิาน
ตรวจสอบภายในทีส่รา้งคุณค่าใหอ้งคก์ร ส่วนหนึ่งมาจากการปฏบิตัติามจรยิธรรมทีผู่ต้รวจสอบ
ภายในตอ้งรกัษาในเรือ่งความเป็นอสิระและความเทีย่งธรรม 

 
3.  การเปรียบเทียบการรบัรู้ประสิทธิผลการปฏิบติังานระหว่างผู้บริหารและ

ผูป้ฏิบติังานหน่วยงานรบัตรวจ 
ผลการศกึษาพบว่า มคีวามแตกต่างกนัอย่างเป็นนัยส าคญัที่ระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 

95 คอื การรบัรูด้า้นจรยิธรรมและคุณสมบตัขิองผู้ตรวจสอบภายใน การวางแผนการตรวจสอบ 
และการตดิตามผลการตรวจสอบ เนื่องจากด้านจรยิธรรมและคุณสมบตัขิองผู้ตรวจสอบภายใน
เรื่องความซื่อสตัย ์ความเที่ยงธรรม การรกัษาความลบัและความสามารถในหน้าที่ สิง่เหล่านี้
ความเขา้ใจในระดบัผู้บรหิารกบัผู้ปฏบิตังิานหน่วยงานรบัตรวจอาจแตกต่างกนั ซึ่งผู้บรหิารมี
ระดบัการรบัรูท้ีม่ากกว่า ดา้นการวางแผนการตรวจสอบ เนื่องจากผูต้รวจสอบภายในจะประชุม



เปิดงานตรวจกบัผู้บรหิารและระดบัหวัหน้างาน ดงันัน้ผู้ปฏบิตังิานหน่วยงานรบัตรวจอาจไม่
ทราบว่าผู้ตรวจสอบภายในไดม้กีารวางแผนการตรวจสอบอย่างไร และด้านการตดิตามผลการ
ตรวจสอบ เนื่องจากผู้ตรวจสอบภายในมกีารติดตามผลการตรวจสอบกบัผู้บรหิารและระดบั
หวัหน้างาน ท าให้ผู้ปฏบิตังิานหน่วยงานรบัตรวจบางส่วนอาจไม่ทราบว่าผู้ตรวจสอบภายในมี
การตดิตามผลความคบืหน้าในการแกไ้ขปรบัปรงุการปฏบิตังิานตามรายงานผลการตรวจสอบ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
จากการการศกึษาประสทิธผิลการปฏบิตังิานของผู้ตรวจสอบภายในบรษิทั เจรญิโภค

ภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) ในมุมมองผู้รบัตรวจ สามารถน าผลการวิจยัที่ได้มาใช้เป็น
แนวทางในการพฒันาหน่วยงานตรวจสอบภายในใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเพิม่มากขึน้ 
โดยมุง่เน้นไปทีด่า้นการรบัรูป้ระสทิธผิลการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายในทีม่กีารรบัรูต้ ่ากว่า
เกณฑค์่าเฉลีย่ ดงัต่อไปนี้ 

1.  เรื่องการวางแผนการตรวจสอบ มขี้อเสนอแนะคอื ผู้ตรวจสอบภายในควรมกีาร
สื่อสารกบัผูร้บัตรวจใหม้คีวามเขา้ใจทีถู่กตอ้งเกีย่วกบับทบาทหน้าทีข่องผูต้รวจสอบภายใน และ
อธิบายวัตถุประสงค์ในการมาปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ร ับตรวจมีความเข้าใจที่ถูกต้องในการ
ปฏบิตังิาน และสามารถสนบัสนุนขอ้มลูต่างๆ ในการตรวจสอบไดอ้ยา่งครบถว้นสมบรูณ์ 

2.  เรื่องการประเมนิความเสี่ยง มขีอ้เสนอแนะคอื ในการคดิมาตรการป้องกนัหรอืลด
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ผู้ตรวจสอบภายในควรมกีารพจิารณาต้นทุนเปรยีบเทยีบกบัความคุ้ม
ค่าทีไ่ดร้บัจากการป้องกนัหรอืลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ 

3.  เรื่องความเป็นอิสระของผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มีข้อเสนอแนะคือ ผู้
ตรวจสอบภายในควรท าความเขา้ใจกบัผูร้บัตรวจในเรื่องบทบาทหน้าทีผู่ต้รวจสอบภายใน เรื่อง
ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบตัิงานตรวจสอบในกระบวนการต่างๆ ได้อย่างอิสระ หากผู้
ตรวจสอบภายในเลง็เหน็ว่ากระบวนการท างานนัน้มคีวามเสี่ยงเกดิขึน้ และผูต้รวจสอบภายใน
สามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งอสิระ โดยไมไ่ดป้ฏบิตังิานภายใตข้อบเขตทีผู่ร้บัตรวจก าหนดเท่านัน้ 

4.  เรื่องการตดิตามผลการตรวจสอบ มขีอ้เสนอแนะคอื ในกรณีทีผู่ร้บัตรวจไม่สามารถ
ตกลงกนัหรอืแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ได ้ผูต้รวจสอบภายในควรเป็นตวักลางในการประสานงานกบั
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อหาขอ้ยตุแิละวธิกีารแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 

 
1.  การศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาจากประชากรในกรงุเทพมหานครเท่านัน้ เพราะฉะนัน้

ควรเพิม่ควรขอบเขตของประชากรขยายออกไปแต่ละภูมภิาคของประเทศ เพื่อน าผลการศกึษา 



มาวเิคราะหว์่าประสทิธผิลการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายในเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั
หรอืไม ่และน าปญัหาหรอืขอ้เสนอแนะทีไ่ดร้บัจากการศกึษามาพฒันาส านกัตรวจสอบภายใน
ต่อไป 

2.  การศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาประสทิธผิลการปฏบิตังิานของผู้ตรวจสอบภายใน
บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) ในมุมมองของผูร้บัตรวจ ทัง้นี้เพื่อใหเ้หน็มุมมอง
รอบดา้น และเป็นประโยชน์สงูสุดแก่หน่วยงานตรวจสอบภายใน ในการพฒันาการปฏบิตังิาน
ตรวจสอบภายในใหด้ยีิง่ขึน้ต่อไป ควรมกีารขยายการศกึษาโดยศกึษาเพิม่ในเรือ่งการประกัน
คุณภาพงานตรวจสอบบรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) ในครัง้ต่อไป 
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แบบสอบถาม 
 

เร่ือง การศกึษาประสทิธผิลการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายในบรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร  
จ ากดั (มหาชน) ในมมุมองของผูร้บัตรวจ 
 
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูส่วนบคุคลส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง โปรดท าเครือ่งหมาย  ลงใน  ทีท่่านตอ้งการเลอืกตามความเป็นจรงิ 
1.  เพศ 
  ชาย  หญงิ 
2.  อาย ุ
  ต ่ากว่า 25 ปี   25 – 35 ปี 
  มากกว่า 35 – 50 ปี  51 ปีขึน้ไป 
3.  ระดบัการศกึษา 
  ต ่ากว่าปรญิญาตร ี  ปรญิญาตร ี
  ปรญิญาโท  สงูกว่าปรญิญาโท 
4.  ระยะเวลาในการท างาน 
  ต ่ากว่า 5 ปี  5 - 10 ปี 
  มากกว่า 10 -15 ปี  16 ปีขึน้ไป 
5.  ต าแหน่งในปจัจบุนั 
  ระดบัพนกังาน    ระดบัผูจ้ดัการทัว่ไป   
  ระดบัผูจ้ดัการแผนก     ระดบัผูบ้รหิาร (AVPขึน้ไป)   
  ระดบัผูจ้ดัการฝ่าย    อื่นๆ (ระบุ) ........................ 
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ส่วนท่ี 2 การรบัรู้บทบาทของผูต้รวจสอบภายใน 
ค าชีแ้จง โปรดท าเครือ่งหมาย ลงในช่องว่างทีต่รงกบัความเหน็ของท่านเกีย่วกบัระดบัการรบัรู้
ของท่านทีม่ต่ีอการตรวจสอบภายใน โดยท าเครือ่งหมาย  ลงในช่อง “ใช่” ถา้ท่านคดิว่าเป็น
บทบาทของผูต้รวจสอบภายใน และช่อง “ไมใ่ช่” ถา้ท่านคดิว่าไมเ่ป็นบทบาทของผูต้รวจสอบภายใน  

การรบัรูบ้ทบาทหน้าทีข่องผูต้รวจสอบภายใน 
ระดบัการรบัรู ้
ใช่ ไมใ่ช่ 

1. การตรวจสอบภายใน เป็นการช่วยเพิม่คุณค่าใหก้บัองคก์รและปรบัปรงุการ
ด าเนินงานขององคก์รใหด้ขีึน้ 

  

2. การตรวจสอบภายในช่วยใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงคด์ว้ยการประเมนิและ
ปรบัปรงุประสทิธผิลของกระบวนการบรหิารความเสีย่ง การควบคุม และการก ากบั
ดแูลกจิการอยา่งเป็นระบบและเป็นระเบยีบ 

  

3. การตรวจสอบภายใน เป็นการใหบ้รกิารขอ้มลูแก่ฝา่ยบรหิาร และเป็น
หลกัประกนัขององคก์รในดา้นการประเมนิประสทิธผิลของระบบการควบคุม
ภายในทีเ่หมาะสม ทัง้ในดา้นการเงนิและการบรหิารงาน 

  

4. การตรวจสอบภายในเน้นการตรวจสอบนโยบายทางการเงนิและการบญัชเีป็น
หลกั 

  

5. การตรวจสอบภายในเน้นการตรวจสอบหลกัฐานและเอกสารทางการเงนิเป็น
หลกั 

  

6. การตรวจสอบภายในเน้นการบรหิารความเสีย่ง การก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีการ
ควบคุมภายใน การตรวจดา้นการบรหิารและการปฏบิตังิาน 

  

7. ผูต้รวจสอบภายในสามารถแสดงความคดิเหน็ หรอืรายงานผลการปฏบิตังิานได้
อยา่งอสิระตามหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

  

8. การปฏบิตังิานตรวจสอบภายในสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลการปฏบิตังิาน
วชิาชพีการตรวจสอบภายใน 

  

9. ผูต้รวจสอบภายในเป็นผูร้กัษากฎระเบยีบต่างๆ ทีม่อียูใ่นองคก์รอยา่งเครง่ครดั   
10. การตรวจสอบภายในช่วยส่งเสรมิใหม้รีะบบการควบคุมภายในทีม่ ี
ประสทิธภิาพ 

  

11. การตรวจสอบภายในช่วยส่งเสรมิส่งเสรมิใหเ้กดิกระบวนการก ากบัดแูลกจิการ
ทีด่ ี
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ส่วนท่ี 3  การรบัรู้ประสิทธิผลการปฏิบติังานของผู้ตรวจสอบภายใน 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับการรบัรู้ของท่านมากที่สุดเพียง
เครือ่งหมายเดยีว 

การรบัรูป้ระสทิธผิลการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายใน 

ระดบัการรบัรู ้
มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อ
ย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

ดา้นความเป็นอสิระของผูป้ฏบิตังิานตรวจสอบภายใน 
1. ผูต้รวจสอบภายในไมไ่ดป้ฏบิตังิานภายใตข้อบเขตที่
หน่วยงานผูร้บัการตรวจใหต้รวจสอบเท่านัน้ 

     

2. ผูต้รวจสอบภายในสามารถตรวจสอบการปฏบิตังิานต่างๆ
ได ้หากหน่วยงานผูร้บัการตรวจไมอ่นุญาต 

     

3. ผูต้รวจสอบภายในไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งหรอืสรา้ง
ความสมัพนัธใ์ดๆ ทีจ่ะน าไปสู่ความขดัแยง้กบัผลประโยชน์
ขององคก์ร 

     

4. ผูต้รวจสอบภายในมคีวามอสิระในการปฏบิตังิานตรวจสอบ 
การแสดงความคดิเหน็ และสามารถรายงานผลการตรวจสอบ
ไดอ้ยา่งมเีสรภีาพ 

     

5. ผูต้รวจสอบภายในมสีทิธใินการเขา้ถงึและมเีสรภีาพในการ
สอบทานขอ้มลู เอกสาร และการปฏบิตังิาน 

     

ดา้นจรยิธรรมและคุณสมบตัขิองผูต้รวจสอบภายใน 
1. ผูต้รวจสอบภายในมกีารแต่งกายและการวางตวัเป็นกลาง
เหมาะสมกบักาลเทศะ และมทีศันคตทิีด่ต่ีอผูร้บัการตรวจ 

     

2. ผูต้รวจสอบภายในมคีวามซื่อสตัย ์สุจรติ มคีวามโปร่งใส
และปราศจากอคตสิ่วนตวัในการปฏบิตังิาน 

     

3. ผูต้รวจสอบภายในสามารถอธบิายเรือ่งทีต่รวจสอบใหแ้ก่
ผูร้บัการตรวจใหส้ามารถเขา้ใจ และยอมรบัในเรือ่งทีต่รวจสอบ
ได ้

     

4. ผูต้รวจสอบภายในทีป่ฏบิตังิานรว่มกบัท่านไมไ่ดเ้ป็นบุคคล
ครอบครวัเดยีวกนัหรอืเป็นญาตกิบัท่าน 
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การรบัรูป้ระสทิธผิลการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายใน 

ระดบัการรบัรู ้
มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อ
ย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

5. ผูต้รวจสอบภายในเกบ็รกัษาความลบัของขอ้มลูทีผู่ร้บัตรวจ
ใหเ้ป็นอยา่งด ีโดยไม่น าขอ้มลูไปเปิดเผยและใชป้ระโยชน์ส่วน
ตน 

     

ดา้นความรู ้ความเชีย่วชาญและทกัษะการท างานของผูต้รวจสอบภายใน 
1. ผูต้รวจสอบภายในมคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบันโยบาย
และระเบยีบปฏบิตัต่ิางๆในเรือ่งทีต่รวจสอบ 

     

2. ผูต้รวจสอบภายในมคีวามเขา้ใจระบบการควบคุมภายใน 
สามารถใหค้วามรูแ้ละขอ้เสนอแนะดา้นการควบคุมภายในของ
หน่วยงานรบัตรวจไดเ้ป็นอยา่งด ี

     

3. ผูต้รวจสอบภายในสามารถคน้พบประเดน็จากการ
ตรวจสอบทีเ่พิม่คุณค่าใหอ้งคก์ร 

     

4. ผูต้รวจสอบภายในมคีวามสามารถและศลิปะในการสื่อสาร 
เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจตรงกนัและลดความขดัแยง้ทีอ่าจจะ
เกดิขึน้ 

     

ดา้นการวางแผนการตรวจสอบ 
1. ผูร้บัตรวจทราบวตัถุประสงคใ์นการมาตรวจสอบแต่ละครัง้
ของผูต้รวจสอบภายใน 

     

2. การตรวจสอบภายในมกีารก าหนดวตัถุประสงคข์องเรือ่งที่
ตรวจสอบและขอบเขตการตรวจสอบไดอ้ยา่ง 

     

3. ผูต้รวจสอบภายในมกีารแจง้ล่วงหน้าก่อนการเขา้มา
ตรวจสอบ 

     

4. ระยะเวลา และจ านวนผูต้รวจสอบภายใน ในการปฏบิตังิาน
ตรวจสอบมคีวามเหมาะสม และเพยีงพอ 

     

5. ผูต้รวจสอบไดท้ าความเขา้ใจกบัผูร้บัตรวจ ถงึขอ้จ ากดัใน
การเผยแพรผ่ลงานและการเขา้ถงึเอกสารขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การปฏบิตังิาน 
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การรบัรูป้ระสทิธผิลการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายใน 

ระดบัการรบัรู ้
มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อ
ย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

ดา้นการปฏบิตังิานตรวจสอบ 
1. ผูต้รวจสอบภายในมกีารปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความระมดัระวงั
รอบคอบและไดใ้ชท้กัษะอย่างเหมาะสม เพื่อใหผ้ลการ
ปฏบิตังิานเป็นทีย่อมรบัและน่าเชื่อถอื 

     

2. การสบืคน้ขอ้มลูขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยรบัตรวจ และ
การเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารของบรษิทั สามารถเขา้ถงึไดง้า่ย 

     

3. ผูบ้รหิารหน่วยรบัตรวจใหก้ารสนบัสนุนขอ้มลูและส่งเสรมิ
ใหพ้นกังานในหน่วยงานสนับสนุนการตรวจสอบของฝา่ย
ตรวจสอบภายใน 

     

4. เปิดโอกาสใหผู้ร้บัตรวจร่วมแสดงความคดิเหน็ ซกัถาม 
ชีแ้จงในปญัหาทีต่รวจพบ ก่อนสรปุผล และรายงานผลการ
ตรวจสอบ 

     

5. ผูต้รวจสอบภายใน สามารถตอบขอ้หารอื เพื่อใหผู้ร้บัตรวจ
เกดิความชดัเจนถงึแนวทางปฏบิตัทิีไ่มเ่หมาะสม 

     

ดา้นการรายงานการปฏบิตักิารตรวจสอบ 
1. ผูบ้งัคบับญัชาและพนกังานภายในหน่วยรบัตรวจมกีาร
สื่อสารถงึประเดน็ทีต่รวจพบและไดร้บัรายงาน 

     

2. ผูต้รวจสอบภายในมกีารรายงานผลการตรวจสอบเบือ้งตน้ 
ท าใหท้ราบจดุอ่อนหรอืขอ้ผดิพลาดจากการปฏบิตังิาน และได้
ใหข้อ้เสนอแนะหรอืแนวทางทีส่ามารถน าไปปฏบิตัไิด ้เพื่อ
ปรบัปรงุแกไ้ขการปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

     

3. การรายงานผลการตรวจสอบมคีวามน่าเชื่อถอืของขอ้มลู มี
ความชดัเจน เขา้ใจไดง้่ายและมกีารอา้งองิระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง 

     

4. รายงานผลการตรวจสอบทีไ่ดร้บั มคีวามครบถว้นสมบรูณ์ 
ชดัเจน เทีย่งธรรม ทัง้ประเดน็ปญัหาทีต่รวจพบ ขอ้สรุป 
ขอ้เสนอแนะ และแนวทางแกไ้ข 
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การรบัรูป้ระสทิธผิลการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายใน 

ระดบัการรบัรู ้
มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อ
ย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

5. ขอ้เสนอแนะทีฝ่่ายตรวจสอบเสนอใหผู้ร้บัตรวจปฏบิตัติาม
เป็นประโยชน์ต่อองคก์ร และสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ 

     

6. ผูต้รวจสอบภายในเปิดโอกาสใหผู้ร้บัการตรวจชีแ้จง
ขอ้เทจ็จรงิก่อนสรปุผลและรายงานผลการตรวจสอบ 

     

ดา้นการตดิตามผลการตรวจสอบ 
1. ผูต้รวจสอบไดต้ดิต่อผูร้บัตรวจ เพื่อตดิตามผลความคบืหน้า
ในการแกไ้ขปรบัปรงุการปฏบิตังิานตามรายงานผลการ
ตรวจสอบ 

     

2. ผูต้รวจสอบมสี่วนรว่มในการหาแนวทางแกไ้ขปญัหา เมือ่
ผูร้บัการตรวจไมส่ามารถแก้ไขประเดน็ขอ้สงัเกตทีต่รวจพบได้
ตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

     

3. ขอ้ผดิพลาดทีท่่านไมส่ามารถแกไ้ขได ้ผูต้รวจสอบได้
ประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อหาขอ้ยตุแิละวธิกีาร
แกไ้ขกบัผูร้บัตรวจไดแ้ลว้เสรจ็ 

     

ดา้นการส่งเสรมิกระบวนการก ากบัดแูลกจิการ 
1. ผูต้รวจสอบภายในมสี่วนช่วยผลกัดนัและส่งเสรมิใหเ้กดิการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ภีายในองคก์ร 

     

2. ผูต้รวจสอบภายในมสี่วนรว่มในการดแูลกจิกรรมภายใน
องคก์รใหเ้ป็นไปโดยเหมาะสมและปราศจากความขดัแยง้ 

     

3. ผูต้รวจสอบภายในมสี่วนช่วยในการบรหิารจดัการบรษิทัทีม่ ี
ประสทิธภิาพ โปรง่ใส ตรวจสอบได ้และค านึงถงึผูม้สี่วนได้
เสยีทุกฝา่ย 

     

ดา้นการประเมนิความเสีย่ง 
1. ผูต้รวจสอบภายในมสี่วนช่วยผลกัดนัและส่งเสรมิการ
บรหิารความเสีย่ง และประเมนิความเสีย่งภายในองคก์ร 

     

2. ผูต้รวจสอบภายในมกีารวเิคราะหแ์ละประเมนิผลกระทบ      
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การรบัรูป้ระสทิธผิลการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายใน 

ระดบัการรบัรู ้
มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อ
ย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

ของความเสีย่ง และความถีท่ีจ่ะเกดิหรอืโอกาสทีจ่ะเกดิความ
เสีย่ง 
3. ผูต้รวจสอบภายในมกีารพจิารณาความคุม้ค่าของตน้ทุนที่
จะเกดิขึน้จากการก าหนดวธิกีารควบคุมเพื่อป้องกนัหรอืลด
ความเสีย่ง 

     

4. ผูต้รวจสอบภายในมกีารพจิารณาและประเมนิความเสีย่งที่
เกีย่วขอ้งกบัการทุจรติ 

     

5. ผูต้รวจสอบภายในมกีารแจง้ใหบุ้คลากรทุกคนทราบ
เกีย่วกบัวธิกีารควบคุมเพื่อป้องกนัหรอืลดความเสีย่ง และมี
การตดิตามผลการปฏบิตังิานตามวธิกีารควบคุมทีก่ าหนด 

     

ดา้นการสรา้งคุณค่าใหก้บัองคก์ร 
1. การตรวจสอบภายในสามารถชีใ้หเ้หน็ถงึประเดน็ปญัหาที่
เกดิขึน้และสามารถควบคุม ป้องกนั และแกไ้ขจดุอ่อนของการ
ปฏบิตังิานได ้

     

2. การตรวจสอบภายในช่วยส่งเสรมิใหม้รีะบบการควบคุม
ภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ 

     

3. การตรวจสอบสรา้งความมัน่ใจใหท้่านว่าไดป้ฏบิตังิานตรง
ตามขอ้บงัคบั ระเบยีบ ค าสัง่และประกาศ ขององคก์ร 

     

4. การตรวจสอบภายในช่วยใหเ้กดิมาตรการบรหิารความเสีย่ง 
เพื่อลดผลกระทบต่อองคก์ร ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

     

5. การตรวจสอบภายในช่วยลดโอกาสการกระท าทีส่่อทุจรติ 
การประพฤตไิม่ชอบ หรอืเหตุการณ์ทีม่คีวามเสีย่งสงู 
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ส่วนท่ี 4  ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ท่านคิดว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในควรมีการปรบัปรุงแก้ไขในเรื่องใดบ้างเพื่อให้งาน
ตรวจสอบภายในมปีระสทิธผิลมากยิง่ขึน้และสามารถสรา้งคุณค่าใหก้บัธุรกจิไดม้ากขึน้ 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 



ประวติัผูศึ้กษา 
 

นายพงศธร มู่ฮมัหมดั เกดิวนัที ่12 กรกฎาคม 2534 ไดร้บัทุนรตันมงคล (ทุนเรยีนด)ี จาก
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ตลอดปีการศกึษา 2554 – 2557 ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรจีาก
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย คณะบญัช ีสาขาการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2557 และไดเ้ขา้ศกึษาต่อ
ระดบัปรญิญาโท หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย เข้าท างานที่บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) ในต าแหน่งพนักงาน
ตรวจสอบภายใน ตัง้แต่ปี 2557 จนถงึปจัจบุนั 
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